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Celina Midelfart vil bygge badebasseng på sin hytte-eiendom på Portør. Det 
blir avisskriverier og hele bygningsrådet skal på befaring. De sa nei. Hvorfor 
det? Hva bryr det oss at hun lager et basseng på sin egen eiendom? 

Tenker politikerne at hvis vi tillater henne og bygge basseng, så må vi jo 
også tillate alle andre som søker om å få bygge bassenger. Ja selvsagt må de 
det! Mangelen på sjølråderett over egen eiendom har blitt kraftig innskren-
ket de siste førti årene. 

Det er noe som er alvorlig galt i vårt samfunn når ordføreren må kjempe 
enkeltpersoners sak mot fylkesadministrasjonen i byggesaker! Det er noe 
som er alvorlig galt med vårt samfunn når noen får lov mens andre ikke.  
Er det pengene som åpner dørene? Er det partiboka? 

– Vi er de siste som får lov til å bygge kjeller under hytta, for nå blir det 
slutt på det! erklærte min gode venn og hyttenabo stolt. Han stemmer SV. 
Hørt på maken!? Plutselig har politikerne bestemt at det ikke lenger skal 
være lov til og bygge kjeller under hytta. Hvorfor det? Hva har de med det? 
Hva har jeg med at min nabo bygger en kjeller under hytta si? Ingenting! 
Det er hans sak! Så lenge en utbygging ikke ødelegger for andre i form av 
og sperre andres utsikt, eller at utbyggingen fører til store inngrep i sårbar 
natur, eller at utbyggingen hindrer at folk kan bade på steder de alltid har 
badet, sperre almennhetens frie ferdsel på stier og langs kysten der de alltid 
har gått, og slike ting som vi faktisk har gode lover for, så må det være knek-
kende likegyldig for oss om Celina bygger svømmebasseng og om min nabo 
bygger kjeller! Det er jo deres eiendom! 

På Skåtøy har en fastboende søkt om tillatelse til å oppføre et båthus. 
Han har et yrke som gjør båthuset høyst betimelig. Han har fått signaler om 
at han i alle fall ikke får lov til å isolere veggene. Hørt på maken!? Hvorfor 
det? Skal han sitte der og hakke tenner i 17 minus, når han kunne sitte tørt 
og godt og gjøre sin jobb? På sin egen eiendom. Men rett bortenfor bor det 
en hytteeier. Han har godt med penger. Dobbelt båthus. Som er innredet 
som anneks.  Verden er ikke rettferdig, men myndighetene kunne begynne 
å bli det i byggesaker fremfor og bidra til økte klasseskiller i samfunnet på 
denne måten!Hvis folk har lyst til å innrede låver og uthus og båthus til 
hytter så er det da vel ikke noe jeg eller andre har noe med. Ja, men da blir 
det jo en ny hytte! So what? Det er da bare flott! At bygninger som likevel 
står der kan brukes. Eller at de som har eiendom bygger nye og sysselsetter 
håndverkere og utvikler sin eiendom. Min venn på Skåtøy skal ikke det. Han 
skal bruke båthuset som båthus, men han vil ikke fryse om vinteren. Kan 
ikke de forbistrede skrivebordsrottene ta seg en sesong på sjøen da og fryse 
litt på lankene sine,så kanskje pipa hadde fått en annen låt!?

Jeg skulle ønske at myndighetene og politikerne kunne begynne og 
tenke: Det skal svært gode grunner til å si nei, fremfor slik de synes å tenke 
nå: Det skal svært gode grunner til å si ja! 

Mine besteforeldre og deres samtidige solgte hyttetomter hvis de trengte 
penger. De satte opp båthus og brygger hvis de trengte båthus og brygge. I 
dag blir vi som har eiendom i skjærgården henvist til å drive skjærgårdspark 
for allmennheten for egen regning og rydde vår egen strand for sneiper og 
søpppel etter at almennheten har badet der. På vår private strand uten at 
badegjestene engang har brydd seg om og spørre om lov!

Rikspolitiske retningslinjer. Landskapsvern, statlig og fylkeskommunalt 
overformynderi og en forskjellsbehandling som favoriserer de rike er den 
gjeldende politikk. Jomfruland overvåkes med helikopter! Bonden på en av 
gårdene fikk høre at han hadde kjørt traktor unødvendig i eikeskogen.  
Det har gått for langt! Jeg skulle ønske at det var noen partier som ville 
kjempe mot dette, og som ville gjeninnføre sjølråderet-
ten over egen eiendom. De skulle ha fått min stemme 
ved valget.

Pst. Celina. Kan jeg få komme og bade hos deg!?

Sigbjørn Larsen

På mange måter har to av våre mest 
kjente kunstnere gitt oss to presise 
perspektiver næringslivet i Kragerø. 
Om vinteren fremstår Kragerø som 
Theodor Kittelsens ”Livet i de små for-
hold.” Om sommeren er vi mer som 
Edvard Munchs ”Perlen blant kystby-
ene.” Det er i disse to perspektivene 
at både næringslivet og lokalbanken 
tenker og utvikler seg.

På den ene siden er Kragerø en 
relativt normal helårskommune 
uten  noen spesielt utpregede hjør-
nesteinsbedrifter. På den andre 
siden er Kragerø en relativt unormal 
fritidskommune som en av landets største 
hyttekommuner. Som helårskommune har vi 
11000 innbyggere, stabilt folketall og anstrengt 
kommuneøkonomi med press på tjenestetil-
budet. Som fritidskommune har vi over 4000 
fritidseiendommer i en av Norges mest attrak-
tive skjærgårder. Vi har sett en sterk utbygging 
gjennom de siste 10 årene som har skapt en 
sterk avhengighet av fritidsmarkedet. Dette 
gjelder også helårskommunen. For eksempel så 
har innføringen av ”hytteskatten” bidratt til å 
gi kommunen et større inntektspotensiale enn 
tidligere, og dermed også større handlefrihet og 
mulighet til å forsvare økonomisk tunge utbyg-
gingsprosjekter som nye grunnskoler på Helle 
og i Kragerø.

Mange hytteeiere ønsker og være en del av 
lokalsamfunnet. Fritidsmarkedet gir oss et 
bredt tjenestespekter med kapasitet og kom-
petanse.

Kragerø Sparebank er en lokalbank både for 
de som bor her året rundt og de som tilbringer 
en stadig større del av fritiden sin i Kragerø. 
Gjennom en systematisk bearbeiding av fritids-
markedet over de siste 5-6 årene så har da også 

stadig flere fritidsmarkedskunder funnet veien 
til oss. Gjennom vår egen hyttebok, gjennom 
våre engasjementer i golf, sommeraktiviteter 
og etableringen av Terra Eiendomsmegling 
har også vi rettet vår virksomhet inn mot dette 
viktige og voksende markedet.  

Vi tror heller ikke at vi nødvendigvis må 
vokse for å oppnå skalafordeler. Vi tror heller at 
mulighetene ligger i å utvikle forpliktende sam-
arbeid med fokus på effekter innenfor kompe-
transe, kvalitet og kostnader. Vi har stor tro på 
verdien av vår egen identitet. Derfor tror vi at 
Kragerø Sparebank vil befeste og videreutvikle 
sin posisjon i samarbeid med helårskommu-
nen Kragerø så vel som å øke våre forretnings-
volumer knyttet til fritidskommunen Kragerø 
i tiden som kommer. I Kragerø Sparebank 
ønsker vi derfor å ivareta perspektivene til 
både Kittelsen og Munch i vår videre utvikling i 
lokalsamfunnet. Jeg ønsker deg derfor velkom-
men i banken både med og uten hus eller hytte 
i Kragerø. 

Jon Guste Pedersen,
Banksjef, Kragerø Sparebank.

Vårvise i naustet
Ein vårdag i naustet når vårsola skin 
Det er som ein rus frå den finaste vin 
Her luktar det tjøre og rein terpentin 
Ved bryggja ligg båten så nysmurd og fin

Vårvise i naustet 
Mi vise i vår

Sjå tedno som stuper, ja ho er seg lik 
Ho sender si helsing med sylkvasse skrik 
Frå skogen syng fuglar så vakkert om vår 
Og gaukjen er komen, eg høyrd’an i går.

Som liten eg reiste på fiske med far 
Ja, då var det spenning – ja, då var eg snar 
Me kom inn til bryggja med fangsten så stor 
Eg småsprang opp vegen med torsken til mor.

Så sit eg i naustet og drøymer meg bort 
Nei, no vert nok lite og ingjenting gjort 
Men godt å få vera me sjødn ei stund 
Blant teiner og nøter på slekta sin grunn.

Johannes Kleppevik
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EIENDOMMER FRA MIDGAARD & OPTHUN AS
Se våre eiendommer på www.m-o.no

Midgaard & Opthun Eiendomsmegling
A D V O K AT F I RMA E T

Tlf. 35 98 99 30 • P.B. 122, 3791 Kragerø

Trygghet når du handler eiendom

LILLE KIRKEHOLMEN - KRAGERØ
FLOTT
BELIGGENDE
HYTTE PÅ LILLE
KIRKEHOLMEN

Adresse:
Lille Kirkeholmen 58
Byggeår:
1996
BRA: 115m²
Soverom: 3 (mulighet
for 4)
Prisantydning:
Kr. 4 650 000,- + omk.

Visning:
Etter avtale med megler

Kontakt megler:
Jan I. Opthun
Tlf.: 35 98 99 30
E-post: jan@m-o.no

Sommerhus nr. 58 er et av de aller beste på idylliske Lille Kirkeholmen - usjenert, delikat og betydelig påkostet. Byggeår 1996, BRA 115m², 3 soverom
med mulighet for 4. Selveiet tomt med sjøutsikt, sen kveldssol og kort avstand til sjøen. Båtplass, p-plass. Inventar og ny båt kan overtas mot tillegg i
pris.

SKÅTØY - KRAGERØ
ROMSLIG HYTTE
MED GODE
SOLFORHOLD OG
BRYGGEPLASS

Adresse:
Kirkesundveien 18
Byggeår:
1985
BTA: 87m²
P-rom: 80m²
Prisantydning:
Kr. 3 750 000,- + omk.

Visning: Etter avtale

Oppdragsansvarlig:
Lars Helge Nedrebø
Mobil: 48 17 66 56
E-mail: lars@m-o.no

Attraktiv hytte med innlagt strøm og vann fra privat
borehull. Mange soveplasser på 3 soverom og 3 hemser.
Opparbeidet selveiertomt på ca. 1,7 mål med gode
solforhold. Kort vei til sjøen hvor man også har båtplass.

PARISHOLMEN - KRAGERØ
UNIK
STRANDEIENDOM
- PANORAMA
HAVUTSIKT

Adresse:
Parisholmen
Byggeår:
1984
BTA: Ca. 65m²
P-rom: Ca. 60m²
Prisantydning:
Kr. 9 900 000,- + omk.

Visning: Etter avtale

Oppdragsansvarlig:
Jan I. Opthun
Mobil: 41 02 02 48
E-mail: jan@m-o.no

Unik strandeiendom med over 400 meter lang strandlinje! 2
gode og lune brygger. På eiendommen er det idag en
koselig hytte. Godkjente tegninger til en innholdsrik
erstatningshytte på 200m² foreligger.
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Det var vår på rullesteinsøya. Fra 
Arøy hadde vi tatt båten tidlig en 
morgen for å oppleve et av vårens 
vakreste eventyr. Sangen til natter-
galen. Vi begav oss bortover i retning 
av fugletårnet. Her i denne hassel-
skogen og i krattet ut mot utsiden av 
øya er det ofte slik at det går an å få 
oppleve nattergalens vakre sang en 
tidlig vårmorgen. En annen mann 
som var ute i samme ærend hadde 
forberedt seg godt. I et trillebår lå 
et profft avspillings- og opptakerut-
styr for fuglelyder. Han hadde til og 
med en kamuflasjestein som kunne 
plasseres over mikrofonen og høyt-
taleren. Her var ingenting overlatt til 
tilfeldighetene! Her kunne de vakre 
lokketonene til nattergalen spilles 
av, eller sangen til denne fuglen tas 
opp. Nattergalen er uhyre vanskelig 
og få øye på, mens sangen kan høres 
lange veier. Morgensolen gyllet over 
landskapet. Det var stille og fint på 
utsiden.

Jeg kom inn i dette som elev av 
Steinar Sannes på Skarbo skole, for-
talte Vidar Kristiansen. Ble interes-
sert og etter hvert helt hekta. Nå 
drar jeg på fugleturer så ofte jeg kan, 
både for naturopplevelsen og spen-
ningens skyld. Da jeg var mindre 
bodde jeg nesten på fuglestasjonen 
på Jomfruland, og synes den dag i 
dag at det er spennende med mer-
king og arbeidet med fuglene. Det 
er også fint og kunne koble av fra en 

Jakten på nattergalen
på Jomfruland

En mann med trillebår og lydkoffert og opp-
taker og mikrofon. Hva skulle han på Jomfru-
land en tidlig vårmorgen i mai? 

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN           hektisk jobbhverdag med å falle til 
ro og kjenne at naturen kan øse av 
sine rike gaver. For det er virkelig fine 
opplevelser som venter for den som 
vet å glede seg over fuglelivet. 

Vi sjekket fuglenettene ved stasjo-
nen på vei utover. Munk og møller og 
spurv var fanget og ble sluppet fri. 
Fuglene ble notert i registeret. Hver 
gang en fugl fanges i nettet på Jom-
fruland fuglestasjon så får vi litt mer 
viten og fuglene om deres levevis, 
som igjen skaper bedre kunnskap og 
fortsåelse for natur og økologi.

Jomfruland  slutter aldri å bergta 
sine besøkende. Denne gang var det 
to nattergaler som sang om kapp ute 
ved fuglestasjonen, som vakte vår 
oppmerksomhet etter å ha vandret 
gjennom hvitveisteppene i den va-
kre eikeskogen. Forsiktig nærmet jeg 
meg skritt for skritt innover i buska-
set. Selv om sangen til nattergalen 
er sterk og klar så kan det ofte være 
svært vanskelig, for ikke og si helt 
umulig å få øye på den, men der satt 
den plutselig på en gren rett foran 
meg og sang av full hals. For en na-
turopplevelse her ute på kanten av 
Skagerrak! Mission completed! Det 
går heldigvis an også for oss amatø-
rene uten det helt store tekniske ut-
styret, men morsomt og spennende 
er det likevel både for amatører og 
profesjonelle, og begge disse grup-
peringer har jo som kjent en viss 
forkjærlighet for Jomfruland både 
på den ene og den andre måten! God 
jakt!  l

En Løvsanger hadde også gått i nettet på Jomfruland Ornitologiske stasjon. Dette er 
blant de mest tallrike fugleartene i Norge, men også den er det sjelden og se fordi den 
gjemmer seg så godt inne mellom løvet og takket være sine farger går den nærmest i ett 
med naturen. Vidar Kristiansen  lar en Møller slippe fri fra nettet.

Nattergalens sang er sterk, intens og vakker, men 
Nattergalen selv er det nesten umulig og få øye på.
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Trelast, byggevarer og båtopplag

Vi tilbyr personlig service, og leverer varer med både båt og bil  
i Kragerø- og Bambleskjærgården og omegn.  

Vi har gått til innkjøp av en fraktebåt/lekter med kran, denne vil  
lette arbeidet med frakt i skjærgården, og vi kommer til å ta  

på oss små transportoppdrag.
Vi har også samarbeid med helikopterfrakt.  

Flyr direkte fra oss og ut til deg.  
Dette er ikke så dyrt som mange tror.  

Hør med oss om pris!

Velkommen til

Stavnesveien 70, 3790 Helle
post@barmensag.no  Tlf. 35 98 84 49  Faks 35 98 84 44 Torvgata 1, 3770 Kragerø - Tlf. 40 00 58 58 - www.fjordbat.no

Hvitveistur  
til Jomfruland

Les mer om dette på vår hjemmeside

Sykkelturer

Skjærgårds- 
cruise

Toppturer

Vår i skjærgården!
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Det store utvalget av inne- og utemøbler

Tlf. 35 98 17 28  I  www.fagmobler.no

Stor sengeavdeling i tredje etasje. 

MØBLER A /S
Solbekk
Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

MØBLER A /S
Solbekk
Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

finner du midt i
Kragerø sentrum.Tre etasjer

stappfulle 
av møbler!

Kort vei til ferge og handlebrygge. 
Vi leverer etter avtale.

SAVONA stol

795.-

SAVONA bord

895.-

ARIEL 2+1+1+bord

3995.-
3995.-

Ligg godt Rammekontinental

Komplett med  
overmadrass og bein

Stabelbare stoler

Puter inkludert
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tekst og foto: WILLY NILSEN            

Han har mange merker etter ulyk-
ken, både på kropp og sinn. 

- Men noe må man jo uansett 
regne med i min alder. Det ver-
ste er likevel at jeg har problemer 
med å skrive, sier han.

Det han først og fremst tenker 
på, er å kunne formidle sine tan-
ker i form av nye dikt og få skrevet 
en bok om gamle sagn og historier 
fra Jomfruland.  - Mye av dette er 
selvopplevd. Andre historier har 
jeg hørt direkte fra gamle folk som 
levde helt tilbake på 1800-tallet. 
Tenk bare på alle skipsforlisene 
utenfor Jomfruland opp gjennom 
historien, og alle fortellinger og 
sagn som følger med slike drama-
tiske hendelser. Men nei, det er 
en kobling i hodet som ikke virker 
som den skal…

Slett ikke bitter
Likevel er det ingen bitter mann 
som ønsker velkommen til gårds. 
De fleste kaller gården for ”Gun-
dersen”, men det egentlige nav-
net er Saltverksmyra Øst. Navnet 
kommer av utvinning av salt i tid-
ligere tider og en saltbod som sto 
ved sjøen nedenfor gården.

Ivar har bodd det meste av livet 
på Jomfruland. Han er utdannet 
gartner og drev i noen år gartneri 
på Finnøy før han flyttet hjem til 
Jomfruland. Etter hvert overtok 
han gården etter foreldrene Leif 
og Margrethe.

Minnene strømmer på når vi 
prater om gamle dager; som den 
gangen under krigen da tyske of-
fiserer kom på inspeksjon på går-
den. Like nedenfor driftsbygnin-
gen, ble det i mange år tatt ut flott 
sand til støping. Men da man ble 
klar over at sanden ble brukt til ar-
beidet med kystfortet på Krikken, 
ville ikke Leif Gundersen være 
med. Sanden ble i stedet blandet 
med jord en stund, slik at den ble 
ubrukelig til støping. Men det ble 
jo oppdaget, og da tyskerne kom 
på inspeksjon, rømte Ivar, som da 
var 12 år, inn på låven. Plutselig 
så han at den ene offiseren trakk 
en pistol og rettet den mot farens 
hode. - Jeg tror aldri jeg har vært 

Skjærgårdshøvdingen

4. juni 2002 er en dag som Ivar Gundersen husker 
meget godt, men mye av det som skjedde er likevel 
gått i glemmeboka. Det var den dagen han ble utsatt 
for trafikkulykken som skulle prege ham resten av 
livet. Han hadde kjørt sauer til fjellbeite, og skulle 
hente flere dyr da han ble offer for øljesøl på veien. 
- Bilen ble totalvrak, og det ble nesten jeg også, sier 

Ivar, som likevel ikke var inne på tanken å gi opp. 
Etter utallige behandlinger og nesten tre år i rullestol 
kunne han begynne å trene på å gå igjen. Nå ser han 
frem til å komme i gang med stell av hagen hjemme 
på gården på Jomfruland, der han og kona Eva bor 
i kårboligen. 17. august fyller hedersmannen og 
skjærgårdshøvdingen 80 år.

så redd noen gang, forteller han. 
Men det gikk heldigvis bra. Tys-
kerne forsvant, og det ble ikke mer 
spørsmål om sand.

Øyas eneste telefon
Det var ikke så enkelt å drive gård 
på Jomfruland tidligere, uten 
strøm og uten stabil vannforsy-
ning. - Jeg husker at øyas eneste 
telefon lenge var hjemme hos oss. 
Vi gutter måtte gi beskjed, blant 
annet inn til Schweigaardshol-
men om at noen hadde ringt. Vi 
fikk en krone for å gi beskjed på 
Jomfruland. Innover i skjærgår-
den, der vi måtte ro,  var prisen to 
kroner. Slett ikke verst betaling.

Først i 1952 kom strømmen til 
Jomfruland. Før den tid var det 
vedkomfyr, vedovner, parafinlyk-
ter og stearinlys. Nå kunne man 
få magasinkomfyr, men den første 
tiden var det ikke mye belastning 
som skulle til før strømmen ble 
borte…

Havfruer…
- Jeg er veldig glad for at jeg har 
fått med meg alt dette, og kan 
sammenligne med dagens situa-
sjon med alle bekvemmeligheter 
– men helt sikkert ikke færre be-
kymringer og utfordringer!

- Det er skrevet mye om opprin-
nelsen til navnet Jomfruland. Hva 
tror du?

- Jeg tror ikke det har vært noe 
kloster her med nonner, men an-
dre forklaringer kan til sammen 
gi mening. Kommer du langt nok 
ut på havet, fremstår Jomfruland 
som grønt og jomfruelig i forhold 
til en grå masse på begge sider. 
Sagnet forteller om tre havfruer 
(jungfru på svensk) som dukket 
opp av sjøen ved Jomfruland, og vi 
vet at svenske fiskere ofte var den-
ne veien.  Dessuten var jo denne 
kyststrekningen skremmende når 
man bare hadde seil. Ved å bruke 
navnet jomfru, kunne man kan-
skje ufarliggjøre opplevelsen noe.

Uansett er navnet veldig flott!
Det har aldri bodd så mange 

mennesker på Jomfruland som 
først på 1800-tallet, da Napoleon-
skrigene herjet Europa. En egen 
garnison, med flere hundre sol-

dater og utstyrt med kanonjoller, 
holdt til på hovedgården. Det ble 
bygget en ny kaserne ved Øytan-
gen, som sto der til like etter kri-
gen. Ivar var med på å rive restene 
etter denne kasernen. - Den skulle 
selvsagt blitt tatt vare på, men 
sånn tenkte man ikke den gan-
gen…

Skolesaken fra 60-tallet
Hva er Ivar Gundersen mest kjent 
som?

Politikeren, organisasjonsman-
nen, ildsjelen i nærmiljøet, dikte-
ren, historiefortelleren?

Det vil uansett kreve en hel bok 
å få med alt denne mannen har 
vært med på. 

-  Jeg har vært politisk aktiv helt 
fra ungdommen, først i Bonde-
partiet og så i Senterpartiet. Noe 
av problemet har vært å skille 
mellom verv i organisasjoner og 
politiske verv, men det har stort 
sett gått bra.

Han har vært med i formann-
skapet, kommunestyret, fylkestin-
get og en lang rekke råd og utvalg. 
-  Hva husker du aller best fra alle 
disse årene?

- Det blir vanskelig å  velge en 
sak, men jeg må nevne skolestri-
den på 60-tallet. Det var jo skoler 
så å så på alle øyer der det bodde 
folk, og forslaget fra rådmannen 
gikk ut på at skjærgården bare 
skulle beholde Tåtøy skole. Jeg var 
på et møte på Skåtøy, der hele øya 
gikk imot nedleggelse av skolen. 
- Her skal det ikke legges ned, sa 
jeg, her skal det bygges ny skole!

Og slik ble det!
Ivar var også en av drivkreftene 

bak KIS (Kragerø Industri og Ser-
vice) da han gikk inn for å kjøpe 
skofabrikken på Hestøya for en 
bedrift for funksjonshemmede.

- 30 år i styret i Kragerø Fjord-
båtselskap, leder i Norges Vel For-
bund i en årrekke, styremedlem 
og leder i KIF, for å nevne noe…

 - Hvordan i all verden har du 
hatt tid? Du hadde jo en gård 
å passe, og du var skjærgården 
rundt for å skaffe høy til dyra?

-  Uten en tålmodig familie og 
arbeidsdager på 14 timer hadde 
det aldri gått. Jeg har alltid hatt 
god helse, og hvis jeg ikke hadde 
vært i så god form, hadde jeg al-
dri kommet så greit fra ulykken i 
2002.

Avlsoksen Glorius…
Det er mange historier fra livet på 
Jomfruland.

-  Vi ville så gjerne ha en avlsok-
se på Jomfruland. Arne Løkstrad 
og jeg startet innsamling i 1949. 
Vi arrangerte pilkast og andre 
konkurranser, men folk var skep-
tiske. Så kalte vi det en velforen-
ing, og da strømmet pengene inn. 
Og jamen ble det okse også. Den 
het Glorius og ble fraktet ut med 
en fiskeskøyte og stasjonert hos 
Dagfinn Aasvik. Da den ordentlige 
velforeningen ble stiftet i 1955, 
kunne jeg og Arne overreke en 
kasse med åtte kroner og 30 øre.

- Vi står foran en ny sommerse-
song. Er det plass til flere turister?

- I plansammenheng ble grunn-
laget for den situasjonen vi har i 
dag lagt allerede i 1968. Det har 
bidratt til en forsiktig utvikling. 
Men slitasjen på øya er stor, og vi 
må være forsiktige med nye til-
latelser som gir økt trafikk. Jeg er 
veldig spent på hva geoparken vil 
føre til av økt besøk.

Intervjuet går mot slutten. Ta-
xibåten venter. Ivar Gundersen 
ser tilbake, og rekker å fortelle om 
årene etter krigen da Jomfruland 
hadde eget fotballag og spilte mot 
Skåtøy og andre lag i skjærgården. 
- Vi hadde også besøk av Kragerø 
på hjemmebanen vår på Løkstad. 
Vi hadde også egen bortebane 
på Øytangen. Husker at jeg spilte 
mot Dilla. Det var tider det!

På veggen i kårboligen henger 
beviset for Ivars innsats for kultur-
livet. Han har fått mange priser og 
utmerkelser, men aller høyest ra-
ger Kragerø kommunes kulturpris 
fra 2010. - Det satte jeg utrolig stor 
pris på, sier han. l

Ivar har utgitt to diktsamlinger. I ”Drøm Jomfruland drøm” skriver han om 
einerbusken, som er plantet rett utenfor kårboligen hjemme på gården.
Den eviggrønne og hardføre busken passer godt som Ivars følgesvenn. Første vers 
lyder slik: Jeg har plantet en einerbusk, jeg valgte nettopp den blant skogens trær 
og busker,  og  fikk en utvalgt venn.
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SKAGERAK TREPLEIE

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76
Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

Trepleie
Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Vedlikehold
av grøntanlegg

NYHET!

Mesterlys Vårtilbud 96 x 144 020311 ANN.indd   1 02/03/11   09.58

NÅ KUN

NÅ KUN

NÅ KUN

Vårtilbud
Archi Harlekin  
gulvlampe,
contrast

Tigra Sac 3-spot

Gil bordlampe

Veil 1599.-

Veil 649.-

Veil 499.-

698.- 315.-

298.-

Torvgaten 10, 3770 Kragerø   Tlf. 35 98 36 39

Vi forsikrer det 
meste innen privat og næring!

Ta kontakt med oss for 
en hyggelig forsikringssprat
Tlf. 35 98 68 00

Grethe Liv Berit

Liv 

Einar

Morten

Vi forsikrer det 
meste innen privat og næring!

Ta kontakt med oss for 
en hyggelig forsikringssprat
Tlf. 35 98 68 00

Grethe Liv Berit

Liv 

Einar

Morten



Skjærgårdsliv

8

tekst og foto: WILLY NILSEN               

- Du vet, vi måtte jo finne på noe 
å drive med, og da ble det til at vi 
begynte å sanke inn lokale steds-
navn og bilder, sier Sørensen.  
Hvor mange navn og gamle bil-
der det har blitt i løpet av de fem 
årene, vet han ikke, men det dreier 
seg om mange hundre.  I tidligere 
tider kunne det være ti forskjel-
lige navn bare i en liten bukt. - Alt 
dette er i ferd med å gå i glem-
meboka.  Det gjelder å ta vare på 
historien vår, og da er stedsnavn, 
bilder, ord og uttrykk veldig viktig.

Kulturøya
Skåtøy er Kragerøs største øy med 
nær 300 fastboende.  Skrivemåten 
på 1400-tallet var Skotøy. Senere 
het øya Skodøen, Schaadøen  og 
Skodø.  Det er flere teorier om 
opprinnelsen til navnet. I boken 
”Kragerøskjærgården” av Sig-
bjørn Larsen forklares opphavet 
til navnet slik: Navnet Skåtøy er 
et gammelt norrønt navn som 
betyr landet med de mange viker 
og sund.  Jonas Gudmundsson på 
Island sier; vi har samme navn på 
øyer og land på Island når det er 
mange, helst trange sund og buk-
ter i terrenget, og da uttaler vi nav-
net med lang å som dere gjør det i 

De gode historiene fra Skåtøy
sitter løst i Huskestua

De gode historiene sitter løst når skåtøyfolk 
samlet i Huskestua på Lokalet. -Da vi startet 
for snart fem år siden, var hensikten først 
og fremst å få folk ut av sofakroken, sier 
Finn Sørensen. Han ønsker Skjærgårdslivs 
utsendte velkommen til en kveld spekket 
med latter, samhold og kreativt arbeid. 
For det er ikke bare vafler og kaffe som 
står på dagsorden i Huskestua. 

Skåtøy og ikke som skott med kort 
o-lyd. Denne teorien støttes av 
Bygdebok for Sannidal og Skåtøy.

Andre mener navnet kan kom-
me av å skåte, det motsatte av å ro 
- noe som var nødvendig i trange 
farvann.

En annen forklaring er at 
”skotn” betyr ”fremspring av land, 
især høyt land.

Turområder
Skåtøy er kulturøya i skjærgår-
den, med en lang rekke aktiviteter 
gjennom hele året.  Som turområ-
de er Skåtøy helt unikt, og  i Hus-
kestua er man opptatt av å holde 
åpne gamle stier til flotte områ-
der. Hyttebygging fører dessverre 
noen ganger med seg at gamle 
stier forsvinner, og det er ikke 
alle sommergjester som er glade 
i tråkk over eiendommen. Men 
ingen har rett til å stenge gamle 
ferdselsveier, og dette er noe folk 
på Skåtøy ønsker å gjøre noe med.

Det gjelder som et eksempel 
Elefantstranda, der fylkeskom-
munen har bidratt med 250 000 
kroner til bryggeanlegg. Denne 
stranda er offentlig, og grei å kom-
me til i båt. Men fra landsiden er 
det verre. En gammel sti fra Bu-
vika er delvis borte, og man håper 
å komme til enighet med hytteeire 

På møtet i Huskestua ble det vist mange gam-
le bilder, blant annet fra Eidkilen. Det var en 
viktig milepæl for folk på Skåtøy da kanalen 
sto ferdig etter ”første byggetrinn” mot slut-
ten av 1920-tallet. 

- Det var ikke så enkelt å komme seg til byen 
fra deler av Skåtøy før Eidkilen kom. Båtene 
var små den gangen, og mange måtte gjøre 
vendereis når de rundet Krikken og ble møtt 
av dårlig vær. 

Det sier Lars Bråtane, som gjerne ser at 

noen tar fatt i historien om Eidkilen og får 
frem mer informasjon. -  Det jeg vet om arbei-
det, har jeg hørt av andre, men det er sikkert 
mulig å få frem mer fakta om jobben som ble 
gjort, sier Bråtane.

Christian Gierløff i Dønnvika spilte en ve-
sentlig rolle for å få arbeidet i gang, blant an-
net fordi han hadde gode kontakter i departe-
mentene. Dermed ble det ble bevilget penger 
til prosjektet. 

Gierløff hadde selv opplevd hvordan trans-

Gamle bilder fra Eidkilen

- Vi måtte jo finne på noe å drive med, og da ble det gamle navn og bilder, 
sier Finn Sørensen.

Else Mari Aahl klar for åresalg.

om å få anlagt en sti i bakkant av 
sommerstedene.  

Men det er uansett mulig å 
komme til stranda via Floken. 
Stien går av ved det nye rensean-
legget, og først kommer man til 
ukikkspunktet Elefanten. Derfra 
går det sti ned til stranda, som 
skåtøyfolk håper blir brukt mye 
- slik at den ikke blir gradvis pri-
vatisert.

Gamle bilder
Det trommes sammen til møte i 
Huskestua annenhver mandag, 
og i tillegg til fremvisning av gam-
le bilder, er det salg av årer (slike 
små trestaver som var vanlige på 
baserer før i tiden) og forskjellige 
innslag, blott til lyst.

Denne mandagen var det Jens 
Martin Jensen og Hedvig Peder-
sen som møttes til Duell, slik som 
i Den store klassefesten. De hadde 
med seg spørsmål om seg selv, 
som skulle besvares med ja eller 
nei. Hvem som vant, vet ikke jeg, 
men det spiller i grunnen mindre 
rolle. Morsomt var det uansett!

Quiz-kvelder og festlig lag hører 
også med, og en gang i året invite-
res det til busstur. De drar ikke så 
langt, for hvorfor dra over bekken 
etter vann?  Det er mange kjem-
pefine steder å både innenfor Kra-
gerøs grenser og like utenfor.

Finn Sørensen ser gjerne at 
enda flere finner veien til Hus-
kestua, selv om det ikke er noen 
grunn til å klage på oppslutnin-
gen. – De som er skrale til beins, 
blir hentet. Det er ikke noe pro-
blem, sier han. l
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Bildene er fra arbeidet med  
Eidkilkanalen på 1920-tallet.

God oppslutning om Huskestua. Vi ser Grethe Olsen, Åse og Bjarne Halvorsen, Else Bjørg Thoresen, Aslaug Michalsen, Tore Pedersen, Odd Vennvik, Anne Gundersen, Randi Roer og Anne Sørensen.

Ikke lett å se tallet på det 
gamle lykkehjulet. Vi ser 
Alf Bjarne Gundersen som 
finner frem til vinnertallet.

Jens Martin Jensen og 
Hedvig Pedersen i Duell.

port i dårlig vær kunne ha betydning for liv og 
helse. I 1922 mistet han sin sønn fordi man 
ikke rakk frem til sykehuset tidsnok.

Han bestemte seg for å gjøre sitt til at det ble 
anlagt en kanal for raskere transport..

Men det var også andre solide støttespillere, 
og alle på Skåtøy forsto verdien av å sprenge 
en kanal tvers over øya. - Jeg vet at mye av 
jobben ble gjort med såkalt nødsarbeid, men 
mange fra Skåtøy bidro også etter eget initia-
tiv, sier Bråtane. l
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JONNY ANDVIK
Maleren og hans verk: www.andvik.com

“Springtime promises,” detalje utsnitt. Olje på plate.
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Også mulighet for ridning på bane.
Etter rideturen kan du komme til oppvarmet lavvo,  
med bålpanne og mulighet for grilling.
I fjøset kan du hilse på mange forskjellige dyr!

For bestilling og spørsmål om pris.
Tlf. 452 64 976 eller 928 49 248

Opplev Jomfruland fra

hesteryggen

Jomfruland
ridested :)

Åpent hver dag  

fra 10 til 18.  

Åpent hele påska!

-

  ”.tetpenokazagavartx eleh

Tlf. 35 98 84 72
Vi gir de 10 første som tegner medlemsskap 
en pulsklokke fra Polar. Verdi kr 600,- 
(Gjelder t.o.m 20. april)

Nå starter vi intensivprogram for 15 personer som 
vil gå raskt ned i vekt. Ring oss i dag!

Vil du gå ned i vekt?

Fornøyd kundegaranti
For å være sikker på at 
xtravaganza passer for deg får 
du prøve oss i 3 uker.

Er du ikke fornøyd får du 
pengene tilbake.

Les mer på:
www.xtravaganza.no

Løkkebakken 14, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 84 72  Mob 920 47 456  -  www.fsc.no
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Mari & Maria – Vårens vakreste 
skjærgårdsskjønnheter!

Jomfrulands bugnende hvitveistepper får ha oss unn-
skyldt. Vårens vakreste skjønnheter i skjærgården er mari 
og maria, nærmere bestemt vårmarihånd og marianøkle-
blomst. Det fantastiske vårværet i skjærgården har gitt oss 
to herligheter du kan nyte på turer på øyene nå i mai. Ta 
sykkelen på ferja på øyhopping! Nyt vårsolen, irrgrønne 
vårskudd og årets lam som allerede er sluppet på beite. 
Vårmarihånd og marianøkleblomst finner du nå side om 
side i kulturlandskapet på skogkledde øyer som Langøy og 
Gumøy. Begge er kystplanter som trives på kalkrike beite-
marker. Ellers er de svært så forskjellig.

Giftig blomstersprit og legemiddel
Marianøkleblomst, eller ”mainøklær” som den heter ”uti 
skjæra”, kneiser rett i ryggen med skandinavisk kjølig 
skjønnet og aldeles nydelig duft i varme maikvelder. Nøk-
kelnavnet har den trolig fått fordi det yndige blomsterk-
nippet likner nøkkelen til den gamle boltelåsen som var i 
bruk allerede før vikingtiden. Hvis det da ikke var Jomfru 
Maria som mistet nøklene til himmeldøren gjennom sky-
ene? I følge gammel, katolsk tradisjon kom en engel for 
å hente dem og fant blomstene. Forbløffet over de vakre 
nøklene tok engelen dem med seg i stedet og brukte dem 
som erstatning! 

I middelalderen ble blomstene brukt 
til å krydre mjød og lage vin 
og andre ”helsebrin-
gende” drikker. Disse 
skulle hjelpe mot 

Mari og Maria er vårens vakreste 
skjønnheter i skjærgården. Den ene 
like jomfruelig som sin navnesøster, 
den andre full av mandig kjønnsdrift 
og afrodisium! 

lidelser som kramper og søvnløshet. Dette 
betyr ikke at du bør fylle vinballongen med 
marianøkleblomst! Planten er giftig og 
inneholder saponiner. I kyndige medisin-
ske hender lages det likevel droger av disse 
fysiologisk virksomme stoffene til bruk 
som svettedrivende og slimløsende mid-

del. For oss vanlige dødelige klarer det seg 
vel å plukke et lite knippe til velduftende 
pynt. Visste du forresten at selveste Darwin 
fant ut at de to forskjellige blomstene hos 
arten sikrer kryssbestøvning når insektene 
summer til dens gyllengule nektarfylte 
beger i vårsola? Men nektaren er gjemt 
langt inne, så det er bare noen langsnabla 
vårhumler og sommerfugler som slipper til herlighe-
ten. Snabla godt!

Folketroens Viagra
Det er ikke våryre soltilbedere vi sikter til, men det 
latinske navnet på Vårmarihånd, Orchis mascula, 
mannstestikler. Grunnen til det pikante navnet er de 
to underjordiske overvintringsorganene som har en 
ganske slående likhet med visse ømfintlige deler av 
mannlige underliv! Når disse ”testiklene” sender en 
rødnende blomsterstengel i været, som til overmål kan 
lukte så sterkt av urin at den i Kragerødistriktet går 
under det lite flatterende økenavnet kattepiss, er det 
jo åpenbart at vi har fått folketroens svar på Viagra i 
hånden! De omtalte knollene har blitt tørket, malt og 
tilsatt maten som elskovsmiddel i tusener av år! Er du 
kresen i matveien kan du forsøke med planten under 
puten, men så var det med lukten da.

Lukten er forresten ganske variabel. Noen lukter 
nesten ikke, andre lukter av hyll. Dette henger nok 

sammen med dens noe forræ-
deriske familieforhold. 

Vårmarihånd er en 

orkidé og har i likhet med sine frender 
utviklet forføreriske blomster som har 
draget på insekter. Planten gjort unna 
sexlivet, men insektene snytes for 
betalingen: orkideer har ikke nektar, og 
amors bestøvere må dra med uforrettet 
sak. Den variable lukten hos vårma-
rihånd, kan gjøre at det blir enklere 
å spille trikset flere ganger, så ikke 
insektene klarer å avsløre synderen på 
forhånd. 

I tillegg til å ordne med egen 
forplantning kunne planten etter si-
gende også påvirke utfallet av vår egen. 
Dersom man var i lykkelige omsten-

digheter og ville påvirke utfallet, kunne man etter 
sigende spise den lyse ”testikkelen” til vårmarihånd 
for å få en gutt og den mørke for å få en jente. Selv 
om planten er vanlig og den eneste av orkideene 
som ikke er fredet vil vi likevel sterkt anbefale å bare 
nyte synet og ikke la seg friste til å teste ut dens høyst 
tvilsomme egenskaper.

Vårmarihånd
”Mari, du bedåre”. Vårmarihand finner du på kalkrik 
jord langs kysten. Her i ”orkide fylket” finner du den 
faktisk helt opp i indre Telemark. ”Mannstestikler”, 
”pisseblomst” og ”kattepiss” er noe mindre innby-
dende navn på planten. 

Marianøkleblomst
Finnes det noe vakrere enn en bukett av disse nøkle-
ne på bordet til 17. mai? ”Nøklene” finner du på kalk 
og næringsrik jord langs kysten. Planten er knyttet til 
kulturlandskapets beitemarker, men får vanligvis stå 
i fred på grunn av giftige stoffer. l

tekst: PER KRISTIAN LARSEN   foto: JAN ÅGE PEDERSEN                         
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Maskinentreprenørfirma

Sannidal
Bulldozerdrift AS

Alt innen grunnarbeid
Tlf. 915 67 018 e-post: ieike@start.no

tekst og foto: WILLY NILSEN             

Arne Solbekk startet møbelsalg i 
1947 og åtte år senere flyttet be-
driften til nåværende lokaler ved 
Jernbanetorget.  Nå er det søn-
nen Einar som driver forretningen 
sammen med sønnene Audun og 
Sindre. - Jeg er født og oppvokst i 
sentrum, og føler sterkt at det er 
her vi hører til. Men jeg innrøm-
mer at det kan være tungvint å 
frakte tunge møbler opp til tredje 
etasje, sier Einar, som likevel ikke 
har planer om å flytte. - Det er 
plusser og minuser med alt, og jeg 
mener at det er flest fordeler med 
vår beliggenhet.  Jeg tror det er 
greit for våre kunder, enten det er 
fastboende eller sommergjester, at 
vi er lokalisert til byen.

Siden starten ved Jernbanetor-
vet i 1955 har forretningen stadig 
gjennomgått utvidelser for å kun-
ne vise frem møblene på en skik-
kelig måte. - Det er nok noen som 
fortsatt tror at vi bare har møbler 

Solbekk Møbler er ikke som alle andre…

Vil fortsatt satse i sentrum
I de aller fleste byer har møbelforretnin-
gene flyttet ut av sentrum. Men Kragerø er 
ikke som alle andre. Ikke Solbekk Møbler 
heller…

på gateplan, men det dreier seg 
faktisk om tre etasjer.

I 1. og 2. etasje er det salonger, 
spisestuer, stoler, kjøkkenmøbler, 
skap og det man kan kalle små-
møbler. I øverste etasje er det et 
imponerende utvalg i senger og 
madrasser.  

Våren er tid for hagemøbler, 
og Solbekk er klar til å ta imot 
kundene. - Våren og sommeren 
er en viktig tid for oss, ja faktisk 
helt avgjørende for driften.  Det 
er fastboende som utgjør den de-
sidert største kundemassen, men 
sommergjestene bidrar også på 
en svært positiv måte. Det er mor-
somt når folk fra hyttene kommer 
igjen år etter år for å handle.

Service er avgjørende for å lyk-
kes, og det blir som med posten; 
møblene skal frem! Det gjelder 
enten det er på det ytterste skjær 
eller et avsideliggende sted i inn-
landet.

I likhet med mange andre bran-
sjer, har også møbelsalg vært 

gjennom en rivende utvikling på 
få år.  – Vi har fått tilgang på nye 
produsenter i Asia og i land som 
Polen og Estland. Dette er i første 
rekke et billigsegment med grei 
kvalitet. I tillegg har vi gode norske 
leverandører som leverer varer av 
topp kvalitet. Det gjør at kundene 
har mer å velge mellom, både når 
det gjelder pris og kvalitet.

Solbekk Møbler AS er med i kje-
den Fagmøbler. Solbekk mener 

dette er en kjede som passer for-
retningens størrelse, og som gjen-
nom samarbeid gjør det enklere å 
drive effektivt, samtidig som man 
får tilgang på større vareutvalg og 
bedre priser.

Vi startet artikkelen med noen 
ord om tilknytningen til sentrum.  
Det kan passe med noen ord til 
avslutning: - Sentrum er svært 
viktig for hele kommunen vår. Det 
dreier seg om mer enn 50 butikker 

i et helt unikt miljø. Dette må vi ta 
vare på og utvikle. Noen grep er 
helt nødvendige. Det gjelder blant 
annet snørydding, slik at folk kan 
komme frem om vinteren. Likeså 
må noe gjøres med parkerings-
problematikken. Flere handle-
brygger står også på ønskelista. 
Og selvsagt er også vi veldig spen-
te på hva som vil skje i Kirkebukta, 
sier Solbekk. l

En ny generasjon Solbekk (Audun og Sindre)  er med for fullt i driften av møbelforretningen ved Jernbanetorvet.  
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Småfuglene på Arøy har det godt 
om vinteren takket være Svein 
Nilsen. Selv om det er snø og is 
tar han seg over til øya om vinte-
ren for å se til fuglene. Store sek-
ker med solsikkefrø tømmes i den 
store selvlagde foringsautomaten 
i hagen. I vinter har det gått med 
100 kilo, forteller Nilsen. Da vi 
var på besøk var det både mei-
ser og finker i hagen som flakset 
omkring og fikk seg et godt mål-
tid mat i hagen til Svein. – Jeg sy-
nes det er hyggelig og ha fuglene 
rundt meg. Derfor steller jeg litt 
ekstra for dem i perioder som 
det er vanskelig for dem og finne 
seg mat, forklarer Svein. Forau-
tomaten har han laget selv med 
utgangspunkt i en stor plastholk 
som henges opp og forsyner fu-
glene med mat. Beholderen er 

100 kilo fuglefrø
Svein Nilsen er ikke som andre hytteeiere. 
I vinter har han foret opp 100 kilo fuglefrø 
til småfuglene i hagen.

så stor at det rekker lenge for nå 
om vinteren er ikke adkomsten til 
hytta spesielt enkel. Det tar tid før 
isen smelter såpass at det er mulig 
og kjøre båt til Arøy igjen, men da 
er Svein en av de som er først på 
hytta, med nye solsikkefrø i sek-
ken til sine flyvende venner. l

Vi har kuttet “momsen” på alle nøkkelhullmerkede produkter fram 
til 1. juli, og oppfordrer politikerne til å komme på banen og sørge for 
at sunn mat kan bli billigere for alltid.

•  Nøkkelhullmerkingen er myndighetenes merkeordning  for matvarer og gjør det enklere å velge sunnere  
    alternativer innen ulike produktgrupper.

•  Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, sukker og salt.

•  Velger du matvarer merket med nøkkelhullet, blir det enklere å sette sammen et sunt og variert kosthold.

Fakta om nøkkelhullprodukter

9-21 (20)  KIWI Rortunet7-23 (8-20)  KIWI Kragerø

KIWI Kragerø
Åpningstider i påsken

18. 19. og 20. april . . . . . . 7-23
Påskeaften. . . . . . . . . . . .8-16

Nå også

– alle nøkkelhullprodukter
‘momskutt’
Ja, til billigere
  sunn mat!

Støtt “Ja, til billigere sunn mat!” 
Send sms, MOMSKUTT <NAVN> til 2404. 
Scan med mobilen her eller se momskutt.no
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Hos Jobbprofilering på Dalane kan 
man få ”det lille ekstra”, enten det 
dreier seg om bildekor, skilt, ban-
nere, stativer - eller hvorfor ikke en 
tapet som ingen andre har maken 
til?

Det som tidligere ble med tan-
ken, har nå blitt en spennende ut-
fordring for Bente Johnsen og Rita 
Kristiansen.

-  Ny teknologi gir muligheter 
der bare fantasien setter grenser, 
sier Bente, som ønsker at flere i 
Kragerø vil satse mer på spen-
stig dekor av bilen. - Selvsagt 
er behovet forskjellig, og 
noen har bare behov for fir-
manavn, telefonnummer og 
nettadresse. Men ingenting 
er som en bil med bilder og il-
lustrasjoner over det hele. Det blir 
lagt merke til!

Og hvorfor ikke designe sin egen 
tapet? - Folk kan komme hit med 
ønsket mønster, så ordner vi en 
tapet som ingen andre har maken 
til.

- Vi får mange spennende opp-

Bare fantasien setter grenser…

Du kan designe din egen tapet!

Hvorfor ikke en 
redningsbøye 
med navn på 
båten eller 
landstedet?

drag, men vil gjerne ha flere utfor-
dringer.  Et eksempel på hva man 
kan få til, er et helt spesielt post-

kassestativ på Øya.  Smia lager 
selve stativet, Carl Fredrik Monsen 
tegner en skute og vi sørger for å få 

motivet på plass i Skuteveien. 
Dekor av kontorer blir også sta-

dig mer aktuelt. Kunden kan få 

alle ønsker oppfylt, helt ned til de 
minste detaljer.

Valg av materialer gjøres ut fra 
bruken. Skiltene som viser fem 
knops fart i skjærgården er laget 
av aluminium, og skal stå mot vær 
og vind i mange år.  Andre behov 
krever andre materialer.

Det er seks år siden  Skiltkroken 
på Brygga ble til Jobbprofilering 
på Dalane. Bedriften holder til i 
samme bygning som Dekksente-

ret.  
- Samlokaliseringen med 

Dekksenteret passer oss godt, 
fordi vi kan benytte deres lokaler 

til vask og dekorering av større 
kjøretøy.

I tillegg til profilering via skilt 
og dekor satser firmaet på ar-

beidsklær til håndverkere. 
Kvalitet er stikkordet når 
det gjelder arbeidsklær.

For å understreke de man-
ge mulighetene viser Bente og 

Rita en redningsbøye, med eget 
navneskilt. Om det er navnet på 
en båt, et stedsnavn eller navnet 
på landstedet;  uansett blir det  en 
helt spesiell gjenstand, som attpå-
til kan redde liv! l
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Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal • tlf: 35 98 71 11/970 90 104
fax: 35 98 08 38 • mail: kim-braa@online.no

Brønnboring med 
vanngaranti!  

Boring i forbindelse med: 
> vann og avløp på hytta 
> svømmebasseng 
> vannbåren varme 

>  Vi monterer alle typer 
pumper! 

>  Vi reparerer gamle 
pumper og skifter ut 
gamle anlegg! 

Spør oss også om 
fundamentering 
av brygger! 

Brønnboring  
med vanngaranti!
 
Boring i forbindelse med vann og avløp 
på hytta - svømmebasseng - vannbåren 
varme. Vi monterer alle typer pumper!
Vi reparerer gamle pumper og skifter  
ut gamle anlegg!

Spør oss også om  
fundamentering av brygger!

Brønnboring
Spesialboring

Energiboring

KRAGERØ BRØNNBORING AS
Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal  

tlf. 35 98 71 11/970 90 104 • fax. 35 98 08 38 • kim-braa@online.no
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Family Sports Club Kragerø har 
vært gjennom mange endringer, 
og fremstår nå med varierte og 
gode tilbud for alle som ønsker å 
komme i bedre form.  Men Bjarne 
er ikke den som hviler på sine 
laurbær. Nye planer skal settes ut 
i livet, i samarbeid med de andre 
aktørene i Senter for livskvalitet.

I regi av Løkkebakken Eiendom 
skal det bli 14 nye leiligheter, nye 
lokaler for næringsvirksomhet, og  
en solid utvidelse av treningsa-
realene. Det dreier seg om 200 
kvadratmeter som skal gi større 
treningssal, en kafeteria og en 
skyvedør til å dele disse lokalene. 
Dette gir muligheter for større ar-
rangementer. I tillegg skal det byg-

Family Sports Club Kragerø 
har passert 1150 medlemmer!
For 12 år siden startet Family Sports Club 
treningssenter i Løkkebakken. Det har vært 
spennende år, med mange utfordringer. 
En av målsettingene har vært 1000  
medlemmer. - Nå har vi 1150 medlemmer, 
som faktisk trener mest av alle innenfor  
kjeden. Det er vi veldig godt fornøyd med.

ges en stor veranda i tilknytning til 
kafeen. 

Etter planen skal alt være ferdig 
i september 2012. Det betyr en 
byggeperiode der man må regne 
med en del ulemper. - Blant an-
net gjelder det parkeringen . Vi vil 
anbefale våre kunder å benytte 
parkeringstunnelen nederst i Løk-
kebakken i byggeperioden, sier 
Bjarne.

Åpningstidene i Family er sta-
dig utvidet, og nå kan kundene 
bruke eget nøkkelkort og trene 
også utenom de vanlige åpnings-
tidene. - Det er veldig populært. Vi 
er hele tiden opptatt av å tilpasse 
oss kundenes behov.

Family har egne avtaler med 
en rekke bedrifter. Og 200 kom-
munalt ansatte holder seg i bedre 

form via en slik avtale.  Skoleklas-
ser er stadig innom senteret, og al-
lerede fra fylte 13 år kan ungdom-
men begynne å trene, med visse 
begrensninger.

Et tilbud som blir mer og mer 
populært, er å kjøpe egne tre-

ningstimer med personlig trener.  
- Dette er et fleksibelt tilbud som 
kan tilpasses den enkelte.

Bjarne har mange ideer for vi-
dere utvikling av senteret.

-  I fremtiden vil vi gjerne ha et 
enda bedre samarbeid med NAV-

systemet, og knytte oss opp mot 
kommunen og samhandlingsre-
formen slik at vi kan bidra til at 
flere får bedre livskvalitet.  Fysio-
terapi og riktig veiledning for re-
hebiliteringsgrupper er viktig for 
dette arbeidet. l

Spinn er effektiv trening på sykkel, og på Family kan man teste sin egen puls underveis. Bjarne Borgan Paulsen er godt 
fornøyd med interessen for denne type trening.

Fred Gundersen kan se 

tilbake på over 40 år i 

snekkerbransjen. 

Det betyr en god del hus og 

hytter, det! 

Gundersen er født og 

oppvokst på Furuholmen 

like utenfor Kragerø. 

Og han bor fremdeles på 

den idylliske øya. 

Men arbeidsoppgavene, 

ja de befinner seg både på 

fastlandet og i skjærgården. 

- Vi utfører alle typer 

oppdrag i forbindelse 

med hus og hytter. Og da 

spiller det ingen rolle hvor 

i Kragerø du bor eller har 

hytte. Vi er svært fleksible og 

mobile! 

Sier Fred Gundersen med 

et smil. 

- Men det er jo litt 

trivelig å bli kalt en ekte 

skjærgårdssnekker også! 

Klart det! 

Så da vet du altså det: En 

ekte skjærgårdssnekker bor 

på en øy i skjærgården. Men 

jobber absolutt overalt. 

Også på fastlandet! 
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NYBYGG TILBYGG RESTAURERING
TØMRERFIRMA

Fred G. Gundersen
Tlf. 35 98 10 28, 958 01 302, 997 31 126, 

epost: fre-gun@online.no

Rolf Fred Thomas Jan Ivar
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Storgt. 4

3770 Kragerø
Tlf 35 98 29 05

Mobil 907 86 361

MUSIKK 
OG PIZZA

Åpent kl. 10 - 03 hver dag

«Der dagen starter rolig 
og ender med en fest...»

Diverse 
arrangementer 

hele året.
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P.A. Heuchs gate
3770 Kragerø

Tlf. 35 98 29 05
Mobil 907 86 361

www.stoppenhalv.no
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-  Det blir akkurat som i en hage; 
man blir aldri helt ferdig. Det skjer 
noe hele tiden.

Svein Ørvik er sammen med 10 
ansatte klare for en ny vårsesong.  
Ørvik Plantemarked har holdt 
til på Kalstad siden 1998, og har 
gjennomgått gradvise endringer 
og utvidelser. Med nærmere 5000 
vareslag kan Ørvik dekke de aller 
fleste behov når det gjelder vedli-
kehold og nye planer for hager.  

Folk liker å ha det pent rundt 
seg enten det er på hytta eller 
hjemme. En enkel verandakasse 
kan gi like mye glede i hverdagen 
som et omfattende uteanlegg med 
bassenger, blomsterbed, plener, 
hagemøbler og skulpturer. Hos 
Ørvik får man hjelp av fagfolk, og 
det betyr mye for kundene.

Svein Ørvik er født med grønne 
fingre, og det var ingen tvil om at 
han skulle bli gartner.  Da Skjær-
gårdsliv var innom hagesenteret, 
var flittige fingre i full gang med 

Et plantemarked er som en hage…

- Det skjer noe hele 
tiden, sier Svein Ørvik

Klare med nye planter. Her er det 
Bakoba og Pelargonium som har 
nådd et nytt stadium på veien mot 
ferdigplante med flotte blomster.

å rigge til nye planter som skal bli 
flotte vår- og sommerblomster.  

Men det er også mange andre 
og viktige oppgaver på et hage-
senter når vinteren slipper taket. 
På det flotte uteområdet skal ro-
ser, frukttrær, stauder  og  pryd-
busker snart overta etter is og snø. 
Og innendørs gjelder det å ha de 
riktige varene på plass i hyllene 
når folket skal i gang rundt husene 
der hjemme.

- Vi skal satse mer på griller og 
bålpanner, og vareutvalget blir 
også utvidet med gressklippere, 
sier Svein, som også har egne 
avdelinger for interiør- og gave-
artikler, hagemøbler, redskap og 
gjødselprodukter.

Hagesenteret har åpent hele 
året, men som ellers i bransjen 
starter hovedsesongen før påske. 

3766 Sannidal     Tlf kontor: 35 98 14 00    Mobil: 922 64 789     www.kragerogartner.no

Anleggsgartnermester
Trond Farsjø as

Vi hjelper til med alt  
utendørs, spør oss!

l Ferdigplen
l Tømrerarbeider
l Betongarbeider
l Forskaling
l Skifer og naturstein
l Kantstein
l Kjerneboring
l Beplantning
l Minigraver
l Utedusj
l Vaktmestertjenester

BÅTPLASSER l PARKERING l BÅTOPPLAG

Tlf. 35 98 94 75
Edvard mob. 900 52 700

www.borteid.no

De fleste har en mening om hvordan deres 

trykksak skal se ut, andre har ingen idé. 

Jeg kan hjelpe deg med det meste innen 

grafisk design og produksjon frem 

til trykkeklare filer.
TLF. 47 68 16 78
morten@mgt.no
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-  Ja, men det virket ikke for meg. Det 
skjedde inne i Lagetfjorden ved Risør. En 
eldre mann ville bruke en kleshenger for å 
finne vann, og jeg måtte jo prøve. Ingenting 
skjedde. Men jeg tror faktisk det kan virke 
for noen.  Da mannen brukte ønskekvisten 
gikk det ikke lang tid før den pekte rett ned. 

- Der er det vann, sa han, men det ble til 
at vi boret et annet sted.  Jeg syntes det var 
så nær sjøen, og tok ikke sjansen. Men det 
spørs om han ikke hadde rett…

Kim Bråtømyr overtok Kragerø Brønnbo-
ring for åtte år siden, og flyttet til Kragerø 
Næringspark på Fikkjebakke i 2008. Det 
meste av arbeidet dreier seg om å skaffe 
vann og varme til husholdninger og hytter.

Med fire ansatte og rigger plassert i Kra-
gerø og Mandal er det et stort distrikt som 
skal betjenes. - Etter at det ble lagt vannled-
ning i skjærgården, har det ikke blitt så mye 
boring etter vann til hytter, men energibo-
ring blir stadig mer aktuelt. Vi borer til øn-
sket dybde, og teknologi som i et ”omvendt 
kjøleskap” sørger for varmtvann og lun var-

me i alle rom. Om sommeren gir anlegget  
ypperlig aircondition.

Man må  regne med fra 100000 til 150000 
kroner i kostnad for vannboren varme, og 
det tar 6-8 år for å betale ned investeringen.  

Det blir ofte mange tunge løft og ekstra-
turer med bæring av utstyr i vanskelig ter-
reng. Snart er en ny ambulerende rigg på 
plass. Den har plass til 210 meter med bor, 
og vil takle de vanskeligste utfordringer. In-
vesteringen beløper seg til nærmere to mil-
lioner kroner. I tillegg til boring for å hente 
opp vann og varme fra jordens indre, driver 
Kragerø Brønnboring med en del funda-
mentering til brygger og kaier der det er be-
hov for å bore stålrør ned i grunnen.

I skjærgården er det blitt veldig strengt 
når det gjelder anlegg i terrenget. Gjen-
nomføringer for ledninger må gjøres skån-
somt, og da er Kims maskiner ideelle.

Brønnboring er et fagfelt som i stor grad 
bygger på erfaringer. Bråtømyr er glad for at 
det snart blir et eget fag på høyskolenivå.  - 
Det vil kanskje gjøre rekrutteringen lettere.  
Det dreier seg om et fag som krever mye 
kunnskap, blant annet innen geologi. l

- Har prøvd ønskekvist,  
men det virket ikke for meg!
- Har du noen gang brukt ønskekvist for å finne vann?

Kim Bråtømyr ser frem til at den nye riggen er på plass. Men denne riggen gjør fortsatt  
god nytte for seg.

tekst og foto: WILLY NILSEN                                

Wright

TM

Din trafikkskole
Vi ønsker deg hjertelig velkommen  

innom vår avdeling for en prat.

Wright Trafikkskole AS Frydensborgvn. 4, 3770 Kragerø
Telefon: 35 98 25 24  l  tovet@wright.no  l  Kontortid: 08:00 - 16:00

Wright

TM

Rønningveien 7, 3770 Kragerø
Tlf. 92 66 53 16 - Morten
Tlf. 97 16 33 16 - Preben

Ring for avtale!

alt innen malerarbeider,  
legging av alle typer 

gulvbelegg, tepper og 
byggtapetserng.

RESTAURANT

maten får du på
Den gode

SELSKAPSMAT  n  NORSK  n  KINESISK  n  TAKE AWAY

YTRE STRANDVEI 24, 3770 KRAGERØ  TLF. 35 98 31 11
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- Vi blir enige med kunden om å 
levere båt og nøkkel, fortøyer bå-
ten på avtalt sted og dermed er det 
klart for en ny sesong.

26 år i bransjen har lært Terje Kiil 
at kundens tilhørighet til bedriften 
må pleies og vedlikeholdes. - Vi tar 
vare på båtene gjennom vinteren, 
og kundene har krav på god ser-
vice og oppfølging når våren kom-
mer og båten skal tas i bruk.

I de store hallene på Sandtan-
gen er det plass til 400 båter, som 
blir stelt med etter alle kunstens 
regler og fremstår som lekre og 
innbydende når sjøsettingen nær-
mer seg.

Båtopplag, reparasjoner og salg 
av båter og motorer er bærebjelker 
for en drift som alltid setter kun-
den i sentrum. - Alle må føle at vi 
har tid til en prat når båten skal 
leveres om høsten og hentes igjen 
om våren. Det går ikke noe fortere 
om vi stresser og maser, sier Terje.

Det er hyttefolk som utgjør den 
aller største kundegruppen for 

Sandtangen gjør båtene 
klare etter vinterdvalen

Skibsplast er en klassiker blant norske båtprodusenter. Dette er en Skibsplast 605 med en 115 HK Mercury, klar for salg.

tekst og foto: WILLY NILSEN             Kiil-Sandtangen, og selv om ka-
pasiteten er stor, er det fortsatt 
noe plass i hallene.  Kundene kan 
velge mellom vinteropplag i varm 
eller kald hall, men uansett sørger 
dyktige medarbeidere for at bå-
ten blir godt tatt vare på. De siste 
årene er det lagt stor vekt på miljø. 
Blant annet er det installert var-
mepumper som tar inn sjøvann til 
oppvarming.

Nylig var Terje Kiil på båtmes-
sen Sjøen for alle for å presentere 
bedriften. - Jeg tror det er viktig å 
være med på slike messer, både 
for bedriften og for Kragerø. Alt 
henger sammen, og mange ville 
vite mer om hva vi og Kragerø kan 
tilby.

Opplæring av ansatte er viktig 
for en god drift, og lærlingen Mar-
tin Hobbs har fått en helt spesiell 
oppgave. - Vi har kjøpt inn et halv-
fabrikata skrog til en Tromøy 23, 
som Martin skal klargjøre for en 
kunde med innredning og mas-
kin, sier Terje, som ikke er i tvil om 
at dette er en kjempefin måte å 
lære faget på. l

www.wiikselservice.no
REPARASJON AV HVITEVARER
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Kiwi i Bryggasenteret er blant Kra-
gerøs største arbeidsplasser om 
sommeren.  - Vi tar inn mer enn 50 
medarbeidere for å få sommerse-
songen til å fungere optimalt, sier 
butikksjef Erik Kristensen. I fjor 
hadde Kiwi Kragerø høyest om-
setning av samtlige av landets Ki-
wi-butikker i juli måned. - Vi skal 
gjøre alt for å holde posisjonen og 
utvikle en enda mer kundevennlig 
butikk, sier Kristensen.

Men før man kommer til som-
meren, dreier det seg om påske-
handelen. - Vi er godt forberedt 
på å ta imot kundene med god 
service og positiv innstilling, sier 
assisterende butikksjef Vegard 
Ehnebom, som ikke er i tvil om at 
godt arbeidsmiljø bidrar til gode 
resultater.

Og de gode resultatene kom-
mer på løpende bånd. Hittil i år 
har omsetningen økt med over 10 
prosent. Dette skjer i en tid med 

Solid utvikling for 
Kiwi i Bryggasenteret

Butikksjef Erik Kristensen og 
assisterende butikksjef Vegard 

Ehnebom er klare for påskehandelen.

knallhard konkurranse innen 
bransjen. - Vi er spesielt godt for-
nøyd med at vi også har hatt flere 
kunder sammenlignet med 2010, 
sier Kristensen, som understreker 
at butikken slett ikke bare foku-
serer på sommeren. - Ingen tvil 
om at sommeren er viktig for oss, 
men vi har åpent fra 7 til 11 også 
resten av året.  Vi har mange faste 
kunder, og vi kan vel regne oss for 
skjærgårdens nærbutikk samtidig 
som vi er førstevalget for mange 
som bor i sentrum og de nærmes-
te bydelene.

En god utvikling kommer ikke 
av seg selv. Kundene er opptatt av 
ryddighet, renhold, godt utvalg og 
hyggelig betjening som kjenner 
produktene. Derfor må alle ansat-
te gjennomgå kurs for å sikre god 
kompetanse. l
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DITT LOKALE HAGESENTER!
Stort utvalg i blomster og planter

for ute og innebruk

Alt av busker,
trær, blomster,
krukker, jord,

gjødsel, redskap
og gaveartikler.

Dalaneveien 2 • 3770 Kragerø • Tlf. 35 98 36 00

www.ørvik.no

 

•

 

 

BoG rønt Ø rvik
Plantem arked
Dalaneveien 2
Tlf. 35 98 36 00

BoGrønt Ørvik
Plantemarked
BoGrønt Ørvik
Plantemarked

Ring for gode tilbud!
Tlf: 45 63 86 13

TLV Varmepumper, Kalstadveien 7, 3770 Kragerø
(like ved Rema 1000)

Vi fører også varmepumper
fra markedslederne

Panasonic og Toshiba!

Vi leverer og monterer:

Markiser - Persienner - Screens
Lamellgardiner - Rullegardiner - Myggnetting

Solskjerming og varmepumpe på hytta!Solskjerming og varmepumpe til hus og hytte!



Skjærgårdsliv

21

tekst og foto: WILLY NILSEN              

La oss avlive en myte med en 
gang; det er ingenting som heter 
gråstein! For hvis du ser nærmere 
på det mange kaller gråstein, vil 
du se at steinene er satt sammen 
av fargerike mineraler, Det er noe 
av det som gjør geologi så spen-
nende…

Geologien har vært del av men-
neskelig aktivitet 
siden starten, tenk 
bare på begrep 
som steinalderen, 
bronsealderen 
og jernalderen. 
Historiske, indus-
trielle, kulturelle 
og økologiske 
kvaliteter har di-
rekte sammenheng 
med geologiske 
forutsetninger. Slik 
var det også med 
det som skulle bli Gea Norvegica 
Geopark, Skandinavias første 
geopark støttet av UNESCO. 

Kragerø er sammen med sju an-
dre kommuner samt Telemark og 
Vestfold fylkeskommuner  en del 
av geoparken, som kan fremvise 
geologisk historie som strekker 
seg over mer enn 1.5 milliarder år.

Geoparken ble opprettet i 2006, 
og har som formål  å vise utvalgte 
deler av Norges geologiske natur-
arv, samt synliggjøre geologiens 
rolle i hverdagen for folk flest; 
det vil si å vise sammenhenger 
mellom geologisk mangfold og 
betydningen dette har for men-
neskene i dag, i fortid og i fremtid. 
Området dekker ca. 3000 kvadrat-
kilometer.

Ikke alle er klar over hva de 
tråkker på når de er på tur langs 
svaberg i skjærgården, eller rusler 
Jomfruland på langs.  Vi tar med 
noe av forutsetningene som lå til 
grunn for geoparken: 

- Dette området har et ekstremt 
stort geologisk mangfold både i 
norsk og internasjonal sammen-
heng.

- Flere geologiske lokaliteter i 
geoparken er i europeisk og inter-
nasjonal toppklasse.

- Vi har levd av geologiske 
lokaliteter i denne regionen i 

Det er ingen tvil om hva som i aller størst grad gjør Kragerø og skjærgården mest kjent internasjonalt… 

Det er ingenting  
som heter gråstein…
All samfunnsutvikling 
bygger på det geolo-
giske grunnlaget

minst 500 år, tenk for eksempel 
på at jordsmonn henger sammen 
med geologien. Særlig jernmalm/
jernverkene har vært viktige i 
århundrer. Det var her Norge ble 
industrialisert tidlig på 1600-tal-
let. Eks: Langøy, reds. anm.

Kristin Rangnes er daglig leder 
for geoparken, og svært opptatt 
av å få informasjon ut til publi-
kum. 

- En av utfordringene er å vise 
sammenhengen mellom varia-
sjoner i det geologiske grunnlaget 
og viktige deler av vår sam-

funnsutvikling, 
som bosetting, 
landbruk, kultur 
og industri.

- Det dreier seg 
med andre ord 
om mye mer enn 
stein…

- Ja. Alt starter 
med geologi. Folk 
har bosatt seg der 
forutsetningene 
har vært best for 
å finne mat og 

vann. Så har andre menneske-
lige aktiviteter, knyttet til kultur 
og  industri kommet til og skapt 
en helhet. Det er denne helheten 
vi skal vise frem. Det er klare sam-
menhenger mellom geologisk 
mangfold og biologisk mangfold.

-  Geoparken er ikke noe 
inngjerdet område der man fin-
ner stein til private samlinger. 
Geoparken er ikke bare skilt med 
informasjon. Det er opplevel-
ser, muligheter og utveksling av 
kunnskap over landegrenser, sier 
Rangnes. 

Landskapet i geoparken er 
svært variert, med byer, forskjel-
lige kysttyper, fjordområder, 
jordbruksområder, skoger, daler, 
vann, elver og fjellområder. 
Landskapet er også en del av det 
geologiske mangfoldet.

Noen av kommunene er tett 
befolkete områder (165 000 inn-
byggere) og har stor industri som 
også har og har hatt sammen-
heng med geologien. 

I Kragerø er det i første rekke 
Jomfruland, Langøy, Stangnes ved 
Portør og gruvedrift i sentrum 
som er omfattet av geoparken.

-  Hvordan skal dere nå frem 
med informasjonen?

-  Vi håper blant annet at om-
visninger og økt samarbeid blant 

annet med skolene skal øke inter-
essen betydelig. Vi starter allerede 
1. mai på Jomfruland. Det blir to 
turer, og kafeen er utgangspunkt 
med start kl. 12.45. Tema er ”Fra 
istid til hvitveisblomstring.”

-  Så blir det tur på Stangnes 28. 
mai med start kl. 12 fra parke-
ringsplassen. Her vil vi se noen av 
de eldste bergartene vi kjenner til 
i denne regionen, sannsynligvis 
mer enn en halvannen milliard 
år gamle, og få høre historien om 
den gamle bosetting i området..

14. juli er det omvisning i Dy-
bedalsgruva, en av mange gruver 
i sentrum av Kragerø. Tema er 
”Byens indre og byens tak.”

21. juli og 4. august blir det 
igjen turer på Jomfruland. Det går 
taxibåt fra byen kl. 11. Tema blir 

Spennende geologi på Stangnes.  Daglig leder for geoparken Kristin Rangnes anbefaler folk å bli med på en av turene i vår 
og i sommer. Den første turen er lagt til 1. mai.

Og her har vi  ”Sara Sandstein”, 
som du kan lese mer om på utstil-
ling ved Tårnhuset på Jomfruland.

Grunnfjellet på Stråholmen har fått tøff behandling gjennom millioner av år 
nede i jorsdskorpa. Kulturlandskap og naturlandskap møtes på øyene i skjær-
gården.

Naturhistorie, botanikk, fugler og 
Stein og  lokalhistiorie.

Rangnes håper mange vil 
benytte anledningen til å bli 

bedre kjent med geoparken ved å 
bli med på en eller flere av disse 
turene. Mere informasjon på  
www.geanor.no l



Skjærgårdsliv

22

Etter den fatale brannen natt til 4. 
mai i fjor måtte Chic stenge dø-
rene gjennom sommeren og helt 
til nyåpningen i november.  Men 
igjen er det glede og optimisme 
som preger ledelse og ansatte i 
Det rosa huset midt i Kragerø sen-
trum.  

En flunkende ny butikk, pre-
get av lyse lokaler og sprudlende 
betjening møter våren med nye 
og spennende varer innenfor de 
tre satsingsområdene kosmetikk/
parfyme, vesker og reiseutstyr og 
leker.

Rulletrappa, som var den re-
neste sensasjonen da Torleif  Kilen 
introduserte den i 1985,  viste seg 
å være et blinkskudd for driften av 
det som er omtalt som Kragerøs 
eneste varehus.  Også rulletrappa 
har vært gjennom en omfattende 
reparasjon etter brannen. - Vi 
gleder oss til vår og sommer, sier 
Fredrik Windegaard, daglig leder 
for Chic-butikkene AS, som også 
omfatter forretningen på Volum i 
Sannidal.

Chic møter våren med flotte  
lokaler og mange nye vareslag

Fredrik Windegaard kan ønske kun-
dene velkommen til en butikk som er 
preget av nye lokaler og nye produkter.

tekst og foto: WILLY NILSEN             Det beste er godt nok for Win-
degaard og resten av staben. - Vi 
har vært med i Parfymelle-kjeden 
i mer enn 30 år, og har nå utvidet 
utvalget med  kjente merkevarer 
som Dior og Lancome.

Samarbeidet med Bagorama 
gjør at Chic kan velge på øverste 
hylle også når det gjelder vesker 
og reiseutstyr. Det gjelder blant 
annet for designveskene Guess.

Mens ungdom og voksne finner 
det meste av det de skal handle 
nede på gateplan, er det mest for 
de minste i andre etasje. Her hol-
der lekebutikken til.

- Vi er veldig fornøyd med loka-
lene og vareutvalget, og ser frem 
til en ny vår- og sommersesong, 
sier Windegaard. l

Alt av GRUNNARBEIDER
over SJØ og LAND!

Kragerø - Tlf. 35 99 10 90 - www.farsjoe.no

Mer enn 50 års erfaring har etablert Farsjø som et solid navn i vårt distrikt

Vår styrke er at vi tar jobben “grav” alvorlig

Vi tilbyr et mangfold tjenester til små og store kunder i distriktet

Fagkunnskap gir trygghet

Maskinentreprenørenes Forbund
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Vitusapotek Kragerø er nå tilbake 
i lokalene ved Torvet med sine 
12 ansatte, to år etter den fatale 
brannen. Kundene blir møtt av 
flunkende nye og lyse lokaler, og 
en betjening som er kjempefor-
nøyd med å være på plass igjen 
der apoteket hører hjemme. Inn-
gangspartiet er flyttet, trappeopp-
ganger er fjernet, golvet er senket 
og bygget er tilbakeført til slik det 
fremsto omkring 1920.

Tidligere benyttet apotekene 
ofte fugle- og dyrenavn; som sva-
ne, ørn, elefant, hjort og løve. Det 
er ikke så vanlig i dag.  I Kragerø 
var ørnen symbol for apoteket, 
som kan hente sin historie helt til-
bake til 1770.

Apoteker Chis Jacobs er opptatt 
av apotekets plass i lokalhistorien, 
og ser verdien av at gjenstander 
og andre minner fra tidligere tider 

Apoteket tilbake ved Torvet
i nye og flotte lokaler

Apoteker Chris Jacobs kan anbefale hudpleieserien Ren. 

Vitus er et latinsk guttenavn som betyr  
leder. Det passer godt for Vitus-kjeden,  
som er en av de ledende innen bransjen. 

blir tatt vare på.
Men det dreier seg først og 

fremst om å drive et moderne 
apotek med alle de utfordringer 
og muligheter som dette fører 
med seg. - Et apotek er så mye 
mer nå enn for bare få år siden. 
Det dreier seg velvære i tillegg til 
medisiner, sier Jacobs.

Vitus-kjeden tar ikke inn hva 
som helst til sine apotek. - Det er 
mange produkter på markedet 
som ikke vil holde mål innenfor 
vår kvalitetssikring, sier Jacobs. 
- Kvalitetssikringen er på et høyt 
nivå. En egen fagavdeling vurde-
rer produktene. Nye produkter 
krever også kompetanse blant an-
satte. - Kundene skal møte betje-
ning som vet hva de snakker om, 
og som kan gi gode råd.  Vi prio-
riterer hyppige kurs og opplæring 
i forbindelse med nye produkter, 
sier Jacobs.

I hyllene i Vitusapotek Kragerø 

vil man blant annet finne den 
nye hudpleieserien Ren, som har 
rendyrket kravene om naturlige 
stoffer. - Her er det ikke snakk om 
syntetisk tilsetting og det er derfor 
bare naturlige lukter. Jeg er sikker 

på at slike produkter vil få stadig 
større innpass, både i vår bransje 
og for andre handelsvarer, sier 
apotekeren.

Våren kom til Kragerø omtrent 
samtidig som apoteket flyttet til-

bake til Torvet. Og snart står som-
meren for tur. - Det er en fin tid. 
Det er artig når sommergjestene 
kommer inn og sier: Hei, her er 
jeg igjen! l

GRAVING l SPRENGNING
TRANSPORT l RØRLEGGING

Levering av jord, sand, stein, pukk, grus
Hus-, hytte-, og industritomter

RENSEANLEGG l NATURSTEINMUR

Leif Øygarden a
sMaskinentreprenørenes Forbund

Leif Øygarden a
sMaskinentreprenørenes Forbund

Leif Øygarden a
sMaskinentreprenørenes Forbund

Sannidalsveien 318,3766 Sannidal
Tlf. 35 99 02 18  Faks: 35 99 08 09

ENTREPRENØRFIRMA

Kirkens påskeprogram 2011
PALMESØNDAG
Kl. 11.00 Støle kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring. H.Monsen og G.Fjellheim 
  Ofr. menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring. H. Gulstad og R.Carding 
 Ofr. menighetsarbeidet.
Kl. 11.00 Sannidal kirke. Gudstjeneste. L.Westermoen. Ofr. Telemark Søndagsskolekrets.

SKJÆRTORSDAG
Kl. 18.00 Hellekirken. Nattverdgudstjeneste. H.Gulstad og R.Czyz
 Ofr. Hellekirken
Kl. 18.00 Skåtøy kirke.  Påskemåltid med nattverd. B.Modalsli og G.Fjellheim.
 Taxibåt fra Jomfruland kl.17 om Gumøy, Kragerø, Tåtøy og holmene.
Kl. 18.00  Kragerø kirke. Påskemåltid med nattverd. H.Monsen, B.Lian. R.Carding. 

LANGFREDAG
Kl. 11.00 Støle kirke. Pasjonsgudstjeneste. B.Modalsli og G.Fjellheim. Nattverd. 
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Pasjonsgudstjeneste .H.Monsen. R.Carding
 Ofr. misjonsprosjektet IOP
Kl. 11.00 Sannidal kirke. Pasjonsgudstjeneste. M.Wohlenberg og R.Czyz
                 Ofr. Kirkens Bymisjon i Kragerø
Kl. 21.00 Kragerø Kirke. Korsets vei. Musikk. Lesninger. H.Monsen og R.Carding.
 
PÅSKENATT
Kl. 23.45 Steinmann. Påskenattsmesse. B.Modalsli. Kantorigruppe og R.Carding.

1. PÅSKEDAG
Kl. 05.30 Rapen. Påskevake ved soloppgang .Ta med frokost. Menighetsrådet.
Kl. 11.00 Hellekirken. Høytidsgudstjeneste. H.Gulstad og Å.M.Lundkvist. Nattverd.
 Ofr. Det norske Misjonsselskap.
Kl. 11.00 Sannidal kirke. Høytidsgudstjeneste. M.Wohlenberg og R.Czyz 
 Ofr. til misjonsprosjekt Sosial innsats i Bangkok.
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Høytidsgudstjeneste. B.Modalsli. R.Carding 
 Kragerø Kantori. Nattverd. Ofr. menighetsarbeidet.
Kl. 11.30 Skåtøy kirke. Høytidsgudstjeneste med konfirmasjon. H.Monsen. G. Fjellheim
 Ofr.menighetsarbeidet.
 Taxibåt  fra byen kl.10.30 om holmene. Egenandel kr.50,- 
 Ferge fra byen til Skåtøyroa kl.10.30. Returferge 13.40.

2.  PÅSKEDAG
Kl. 11.00 Støle kirke. Høytidsgudstjeneste. H. Gulstad. G.Fjellheim.
 Støle Kirkes Korgruppe. Ofr.menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Kl. 11.00 Kjølebrønd bedehus. Gudstjeneste. M.Wohlenberg og R.Czyz              
                 Ofr. misjonsprosjekt Sosial innsats i Bangkok.
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Det er gjennomgangstonen blant 
mange sommergjester, som setter 
stor pris på den service og kvalitet 
de blir møtt med på Dekksenteret. 
- Det er veldig hyggelig når kun-
dene kommer igjen år etter år, sier 
Olav Lindestad.  Med smilet på lur 
og alltid klar til både løs prat om 

Dekksenteret klar for en ny sommersesong

 I dekkhotellet har Olav Lindestad 1500 dekk som venter på vår og sommer.

været og fagprat om dekk har han 
bygget opp en imponerende stor 
kundekrets som inkluderer både 
Vest Telemark, Setesdal, Risør, 
Bamble og selvsagt  nærområdet 
rundt Kragerø.

Snart er det tid for hjulbytte 
igjen, og stadig flere velger å 
”booke inn” på Olavs dekkhotell. 
Der ligger 1500 dekk og venter på 

vår og sommer.  Kundene gjør det 
ikke bare fordi det er lettvint, men 
kanskje like mye for å slippe rygg-
plager. Dessuten får man faghjelp 
til å vurdere dekkenes tilstand.

Dekksenteret AS, med Olav Lin-
destad som innehaver, er medlem 
av Dekk Partner, og har alltid satt 
kvaliteten i høysetet. Senteret ble 
for en tid tilbake valgt ut blant 26 

verksteder som oppfylte kriteri-
ene for Michelins kvalitetssertifi-
kat.  Veritas er med på denne tes-
ten, som omfatter alt fra renhold 
til service og generell kompetanse 
blant de ansatte.

Det kommer uanmeldte besøk, 
slik at de som er med på den eks-
klusive listen, må være på topp 
gjennom hele året.

Dekk med alt tilbehør og batte-
rier som utgjør brorparten av va-
reutvalget. Om kort tid ruller 1000 
sommerdekk inn  på lageret for å 
ta hånd om hjulskiftet for en ny 
sesong. Lageret suppleres fortlø-
pende med dekk fra en lang rekke 
merker fra ulike leverandører.

- Vi kan ikke unngå det vanligste 
spørsmålet til en dekkforhandler i 
Norge; pigg eller piggfritt?

- Og svaret bli det samme. Det 
kommer an på!  Faktum er at an-
delen piggdekker har økt i vinter. 
Ikke så rart med så mye blankhol-
ke. Behovet er forskjellig.

Dekksenteret i Kragerø er blant 
Telemarks største innen denne 
bransjen. Her finner man også  
utstyr og biler som egner seg til 
å oppsøke kundene hjemme. Det 
gjelder først og fremst dekk store 
anleggsmaskiner.  

Nylig gikk bedriften til anskaf-
felse av en maskin som er laget 
spesielt for lavprofildekk, og nå 
er også en vaskemaskin for dekk 
bestilt.

- De kommer stadig nye krav til 
utstyr, og vi er nødt til å følge med, 
sier Olav. l

”Vi venter med å handle dekk 
til vi kommer til Kragerø”
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Stort 
utvalg av bolter  
og oppheng

Fotoplakater opptil

1,60 bredde

Dalane næringspark, 3770 Kragerø  l  Tlf. 35 98 83 00  l  www.jobbprofilering.no

 
 

 TAPET 

KOMMER  

PÅ
KAMPANJE!
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Det er utrolig hva nye og større lokaler kan 
gjøre for en godt innarbeidet forretning, 
som har hatt det litt trangt gjennom mange 
år. Se bare på Kragerø Elektriske i Kirkegata, 
som endelig har fått god plass til produk-
tene sine!  

- Vi er veldig fornøyd, sier Grunde Olsen, 
som kan vise til økt omsetning og større va-
reutvalg etter flyttingen på skrå over gata fra 
de gamle lokalene.

-  Hvitevarer,  lamper og elektriske appa-
rater til husholdning  preger 300 kvadrat-
meter butikkareal. - Vi merker at kundene 
setter pris på å se produktene, og dessuten 
er det gledelig at flere er opptatt av kvalitet.

I bransjen skjer det en stadig utvikling 
mot nye produkter. Det gjelder blant an-
net for lyspærer, der sparepærer og såkalte 
LED-pærer har overtatt. De gamle lyspæ-
rene vil forsvinne helt fra markedet, og bli 
erstattet av produkter som lyser bedre med 
mindre bruk av strøm.

Kragerø Elektriske AS har også sin egen 
installasjonsavdeling som sørger for strøm 
til folket, enten det gjelder privathus, hytter 
eller industrianlegg. 

I alt har bedriften 26 på lønningslisten, 
og det indikerer en omfattende virksomhet 
gjennom hele året. - Etter påske er det fullt 
kjør i skjærgården. De gamle 10 ampere sik-
ringene holder ikke lengre, når hytta brukes 
mer enn før – og det skal strøm til oppvar-
ming og pumper til vann og avløp.

Olsen sier at både hytteeiere og fastbo-
ende er opptatt av å benytte lokale leve-
randører som kan tilby kvalitet til greie og 
konkurransedyktige priser.

For mange kunder er Kirkegata selve 
innfallsporten til resten av byen.  De fleste 
kommer jo med bil, og bilen setter de gjerne 
fra seg på Kirketomta eller i parkeringstun-
nelen. - Det gjør Kirkegata spesielt interes-
sant til handel, sier Olsen, som sammen 
med andre forretningsdrivende i gata  skal 
sørge for mer aktivitet. l

Det skal bli mer handel i Kirkegata

- Endelig kan vi 
vise frem varene!

Kragerø Elektriske har bare flyttet noen meter. Nye og større lokaler har gitt helt nye muligheter. 

BJØRNS TAXIBÅT 
OG HYTTESERVICE
Kirkesundveien 7B, 3780 Skåtøy • Org nr: 984105177 mva

Luftputebåt
Nyinvestering i luftputebåt gjør at jeg nå kan utvide tjenesten, og tilbyr 
ettersyn av deres hytte / fritidseiendom i Kragerøskjærgården hele året, 
uansett vær og isforhold. (Se www.hovercraftnorge.no)

Hytteservice
Jeg har fagbrev som tømrer og snekker og kan utføre småjobber og 
reparasjoner i tillegg til ettersyn av eiendommen. Jeg har stor kontakt-
flate innen de fleste fagfelt, og vil være behjelpelig med å skaffe kontakt.

Taxibåt
Taxibåten Rapid tar oppdrag for grupper, firma-turer, skole/barnehager. 
Båten har sertifikat til 19 passasjerer, i tillegg til vanlig taxitjeneste. 

Taxibåtsentralen Valle: 
40 60 40 00
www.taxibatsentralen.no

Hytteservice: 97 17 46 30
hytteservice@hotmail.com

Eneste 
luftputebåt i 

området!

Alt du trenger til ditt kjæledyr

NOAH`S ARK
Storgata 11, 3770 Kragerø, tlf. 35 98 88 10

Åpningstider:
Man-fre 09-17

Tors 09-18
Lør 09-15
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Tåke
tykk som ertesuppe!

Dette er historien om ”tåketykka” eller søemørket som det tidligere het når disen veltet seg inn over land fra 
havet. Ofte skjer dette i overgangsperioder mellom kaldere til varmere vær eller omvendt. Spesielt om våren 
kan vi få slike perioder med tåketykke i Kragerøskjærgården. Bak disen kan solen lure og dersom det blinker 
opp kan det bli en stråelende dag i øyriket.

Land i sikte på Arøy

Uten GPS hadde det aldri gått!

Grågåsa.

Jeg var glad jeg hadde GPS denne dagen da 
jeg kom ut fra en forretning i Kragerø og knapt 
kunne se fra Lille..eh…Jens Lauersøns Plass til 
Øya. Jeg er rimelig lommekjent og tok likevel 
sjansen på og sette utover men uten GPSen 
hadde jeg kommet håpløst til kort.

Nå kunne jeg følge med på turen. Hovedleia 
er til og med anbefalt som en strek som det går 
an og følge. De moderne GPSene har bidratt til 
å øke sikkerheten for de sjøfarende. Før kunne 
en risikere og kjøre lukt ut gapet hvis en kom 
ut av kurs. Det vil si da hadde vi jo tåkeluren på 
Jomfruland som rautet godmodig. Ble den len-
ger og lenger unna var det fare på ferde. Da var 
Danmark neste. Nå var vel den eneste reelle 
faren at jeg ikke skulle kunne oppdage fergen 
eller en motgående båt tidsnok til at noe skulle 
kunne tilstøte den eneste faren på sjøen.

Ut fra Galleiodden traff jeg på en vårkåt ær-
fuglflokk. De karakteristiske paringsulene til 
ærfuglen bidrar til å sette stemningen i slike 
tåkefulle dager. I mars april er paringsspillet på 

det mest intense. Hannene kneiser stolte med 
nakkene og hever seg opp av vannet for å vise 
hunnene hvor flotte de er. 

I Skåtøysunda påtraff jeg et grågåspar. Grå-
gåsa er ofte en av de tidligste trekkfuglene som 
er tilbake i skjærgården. De karakteristiske 
kaklende lydene kan høres på lang lei når de 
går inn for landing. Jeg vet om et grågåsrede 
like her i nærheten. Gåsemor legger seg lang-
flat når det nærmer seg trafikkerende farkos-
ter. Jeg tør vedde på at det er mange som har 
passert henne på kloss hold uten og ane at de 
nettopp har passert et grågåsrede. Fjærdrakten 
går helt i ett med fjellet.

Det lå fortsatt store isflak på driven i sunde-
ne. Faktum var at da jeg prøvde meg i Langår-
sund hadde et digert flak løsnet og tettet hele 
løpet. Det var komplett umulig å overvinne 
dette for min type båt så det endte med at jeg 
måtte kjøre helt rundt. På Arøyfjorden var det 
så vidt jeg skimtet sjømerket ved Store Fluer. 
Satte kursen over mot Arøy. Det er merkelig 

hvor lett det er og kjøre i ring når det ikke er 
noen referansepunkter. Men snart dukket en 
av sjøbuene på Arøy opp og jeg var berget for 
denne gangen også. 

Ingen dager i skjærgården er like. I dag var 
det tåketykt. Som regel pleier jo ingen og ta 
bilder på slike dager, så jeg gjorde det. Det har 
blitt en livsstil og gjøre det som ingen andre 
driver med. Jeg skjønner imidlertid mindre og 
mindre av hvorfor folk flest ikke bruker natu-
ren, selv på tåketykke dager. Det er jo mange 
spesielle stemninger og oppleve da og, eller 
hva synes du? l
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Parringskåte ærfugl ved Galleiodden

Sjømerket på Store Fluer dukket frem i skodda
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- Jeg skjønner godt at kundene 
våre er i tvil når de skal velge TV. 
Derfor er det så viktig at vi har 
kompetanse til å svare på alle 
spørsmål, sier daglig leder for 
Euronics Kragerø Bård Henning 
Eikenes.

Nei, lett er det ikke å skille mel-
lom begreper som plasma, LED 
og LCD, når man først og fremst er 
ute etter en god TV som kan vare 
noen år. - Mange er veldig bevisste 
på hva de skal ha, men de fleste 
trenger veiledning før de gjør et 
valg.

Euronics holder til på Kalstad, 
og Bård Henning mener beliggen-
heten er ideell for kundene. - Det 
er mye trafikk i området, og kun-
dene kan kjøre bil helt til døra. Det 
betyr mye.

TV er i fokus på grunn av sta-
dig nye teknologiske nyvinninger, 
men faktum er at hvitevarer utgjør 
den største andelen av omsetnin-

Et komplett elektro-
marked på Kalstad

- Vi må kunne svare på alt som kundene lurer på, sier Bård Henning Eikenes.

tekst og foto: WILLY NILSEN             gen. Derfor er det viktig at butik-
ken til enhver tid har hvitevarer på 
lager, varer som tar stor plass og 
som er tunge å håndtere. - Vi har 
et samarbeid med Kragerø Hvite-
varetransport, og sørger gjerne 
for levering hjemme hos kunden, 
uansett hvor det måtte være. Det 
gjelder også til hytter i skjærgår-
den.

En annen stor varegruppe er 
alt som knytter seg til data, både 
maskiner og rekvisita. Bruneva-
rer, telematikk, varmepumper  og 
det man kan kalle småelektronikk 
er med på å gjøre butikken til et 
elektromarked som kan by på det 
meste innen bransjen. l

Besøk byens 
stormagasin!

KRAGERØ TLF. 35 98 16 11

l Parfymeri
l Lærvarer
l Reiseeffekter
l Leketøy
l Babyutstyr

Alt samlet på 500 m2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp
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Kragerøs eventyrlige skjærgård 
og fjordbåtselskapets nettverk av 
fergeruter gir turmuligheter man 
ikke finner maken til noen andre 
steder. De siste årene har Kragerø 
Fjordbåtselskap satset sterkt på 
informasjon og brosjyrer som skal 
få flere til å bruke øyene som tur-
mål.

Det aller siste er informasjons-
tavler som skal plasseres på  samt-
lige fergeleier (samt noen sentrale 
steder i tillegg).  Hvis alt går som 
planlagt, vil tavlene være på plass 
før påske.

Kragerø og Skåtøy Historielag 
og Kragerø turistforening er med 
på prosjektet, som ikke bare drei-

Kartet over Tåtøy, som man vil finne igjen på informasjonstavlen.

er seg om turtips -  men som i til-
legg gir historisk informasjon om 
Kragerøs øyrike.

Det er tatt kontakt med velfor-
eninger og andre organisasjoner 
i skjærgården for å sikre god og 
riktig informasjon. Else Bjørg Fin-
stad i turistforeningen understre-
ker at  hensikten med tavlene er 
å informere om turmulighetene 
med utgangspunkt i fergeleiene. 
På tavlene har man også med kart 
over den aktuelle øya, og noen vil 
kanskje etterlyse enkelte steds-
navn. - De navn som er tatt med 
har direkte sammenheng med 
turopplevelser som er naturlige i 
forhold til å komme til øyene med 
ferge, sier Finstad.

Det vil uansett være informa-

Infotavler på alle fergeleier

Else Bjørg Finstad i Kragerø Turistforening har bidratt med informasjon til inforrmasjonstavler i skjærgården.

sjon som av en eller annen grunn 
ikke kommer med, og man legger 
opp til å skifte ut tavlene etter ett 
år for å få med viktige endringer.

Vi tar med et eksempel på infor-
masjon om, Tåtøy:

”På 1400 tallet het øya Thotkøy, 
deretter Tottøn og så Taadøen - 
før dagens navn ble tatt i bruk i 
forrige århundre. Opprinnelsen 
er Totka, elva fra innsjøen Toke i 
Drangedal som munner ut i Kils-
fjorden ikke langt fra øya.

Det var rikt laksefiske ved Tot-
kas utløp allerede på 1300-tallet, 
og dette har også gitt grunnlag for 
bosettingen på Tøtøy.

I dag bor det ca 200 mennesker 
på Tåtøy.  Skolen er samlingssted 
for mange aktiviteter.

Utviklingen på Tåtøy har på 
mange måter fulgt bydannelsen i 
Kil og noe senere Kragerø.  Tidli-
gere var det flere bedrifter på øya, 
blant annet skipsverft, sagbruk  og 
en tapetfabrikk. I dag er det få ar-

beidsplasser på øya. De fleste har 
sitt arbeid inne på fastlandet.”

Så følger en beskrivelse av tur-
muligheter på Tåtøy. l

Portør Tlf. 35 98 06 11       www.himmel-og-hav.no

Hotellet med utsikt til himmelen- og havet

Himmel og Hav

Selskap
Himmel og Hav Hotell 
har alle rettigheter og 
er meget velegnet til 

selskaper, som bryllup, 
jubileumer, osv. Ring oss for priser Tlf. 35 98 06 11

Catering
Til de store selskap-
ene kan vi tilby cater-
ing. Alt fra middager  
til koldbord og snitter 

tilberedes på vårt 
kjøkken og kjøres 
varmt ut til ditt  

selskap.

tlf. 35 99 02 81

ARKITEKTLOFTET

Arkitekt Øyvind Kristiansen

Torvgata 1 - 3770 Kragerø 

Mer enn 30 års erfaring!
900 92 064
Ring meg på mobilen

Jeg bor på Skåtøy og er ofte 
å treffe i skjærgården dag/
kveld, og kommer gjerne  
innom deres sted for en  
uforpliktende befaring.
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En jubileumskomite og en redak-
sjon er godt i gang med forbere-
delsene, og Sverre Okkenhaug er 
ansatt i en 20 prosent stilling som 
redaktør for bokverket. 

Fire historikere er engasjert til 
å skrive historieverket for Kragerø 
kommune. Inge Bugge Knud-
sen skal skrive om perioden fra 
den første bosettingen i distrik-
tet fram til 1600. Ola Teige skal ta 
for seg perioden fra 1600 til 1850 
med byens grunnleggelse i 1666, 
og Lars-Erik Vaale perioden fra 
1850 til 1950. Den nære historien 
fra 1950 til nåtid vil bli skrevet av 
Guro Nordby. Alle fire er histori-
kere med solid faglig bakgrunn 
og erfaring med presentasjon av 
historiske tema. Bokverket blir på 
til sammen ca 800 rikt illustrerte 
sider fordelt på to bind.

To nettsider er etablert, www.
kragerowiki.no og www.krage-
ro350.no. Willy Nilsen er ansatt 
som nettredaktør i en 20 prosent 
stilling. Stedsnavn blir ett viktig 
arbeidsfelt både for Kragerowiki.
no og for leksikonet, og redaksjo-
nen har hatt en rekke møter med 
lokale foreninger og organinasjo-
ner for å samle stedsnavn. Redak-
sjonen vil gjerne ha kontakt med  
personer som har opplysninger 
om stedsnavn i sitt nærmiljø.

Kontakt med sponsorer
Kragerø kommune står for en stor 
del av finansieringen, og andre 
inntektskilder er salg av jubile-
umsbok og leksikon samt midler 
fra private sponsorer.

Sverre Okkenhaug sier at ar-
beidet med å skaffe sponsorer 
vil bli prioritert den nærmeste 
tiden. - Det er stor interesse for 
dette prosjektet, og vi vil den nær-
meste tiden ta kontakt med både 
lokale bedrifter og  sommergjes-
ter.  Mange sommergjester  føler 
seg nærmest som fastboende et-
ter mange år med familiehytte i 
Kragerø. Vi håper at noen vil bidra 
med sponsormidler, sier Okken-
haug.

En ny tid for Kragerø
Det faktum at Kragerø fikk bypri-
vilegier i 1666, var en strek i reg-
ningen for Skiens borgere, som 
følte at deres makt ble innskren-
ket. For Kragerø ble det starten 
på en ny tid. Beliggenheten, store 
skoger og gode havneforhold var 
de naturlige betingelsene som 
førte til at det nettopp her i Kra-
gerø skulle vokse opp en by. Tre-

Om fem år kan Kragerø
feire 350 års jubileum

19. april er det 345 år siden privilegiebrevet som gjorde Kragerø 
til kjøpstad ble publisert på Skiens rådstue. Om fem år kan Kragerø 
feire sitt 350 års jubileum, og hovedmarkeringen skal skje 12. juli. 

Det var på denne dagen i 1666 at kongens privilegiebrev ble 
kunngjort for alt folket  på ”den forordnede raadstue” 

av sorenskriveren i Bamble; Herman Thomesen.
Byjubileet skal markeres på forskjellig vis, med sterkt fokus 

på et historieverk, et leksikon og to nettsider.

lasteksporten, som i særlig grad 
var stor til Nederland, skapte et 
driftig byborgerskap som inves-
terte mye av sin inntjente kapital i 
videreutviklingen av Kragerø som 
by utover 1600- og 1700-tallet. Se-
nere ble som fiske, skipsbygging, 
industri og turisme andre viktige 
inntektskilder for byen.

I forprosjektet til historieverket 
skriver Sverre Okkenhaug og Lars-
Erik Vaale (historiker og medlem 

av redaksjonen):
”Kragerødistriktets historie kan 

gjerne beskrives med slagordene 
skog-kyst-by. Skogbygdene i San-
nidal og kystområdene i Skåtøy 
la grunnlaget for byetableringen 
i Kragerø, som på sin side ble et 
nødvendig senter for tjenesteytel-
ser og handel. Et historieverk for 
vårt distrikt bør tydeliggjøre sær-
preget i de enkelte delene av kom-
munen, men samspillet og den 

gjensidige avhengigheten mellom 
dem er minst like viktig.

Målsettingen må være å sikre et 
resultat av best mulig historiefag-
lig kvalitet samtidig som det har 
høy bruksverdi. Historieverket 
bør dessuten kunne vekke inter-
esse også utenfor vårt distrikt.

Verket innledes med en beskri-
velse av hvordan landskapet i Kra-
gerødistriktet ble til og hvordan 
det ga grunnlag for menneskelig 

Sverre Okkenhaug legger stor vekt på at slagordet skog-kyst-by skal være drivkraft for arbeidet med  
markeringen av 350 års jubileet.

virksomhet og bosetting. Kragerøs 
deltakelse i det internasjonale 
Geopark-systemet gjør det natur-
lig å åpne verket med et slikt fo-
kus. 

Kragerø var Suggestad
Distriktet fikk sin første bydan-
nelse i Kil, ennå mens det som i 
dag er Kragerø ble kalt Suggestad 
fordi den lille flaten nedenfor heia 
egnet seg til beite for griser. Si-
den ble det Kragerø som fikk sen-
trumsfunksjonen, og hovedbyen 
ble utvidet med stein og grus som 
kom hit fra England og Holland 
som ballast som et resultat av den 
livlige skipstrafikken og trelastek-
sporten. 

Vi kan bli kjent med mennes-
kets plass i de siste 3-400 årene 
av historien gjennom en økende 
mengde skriftlige kilder. Mer syn-
lig for folk flest er den særegne be-
byggelsen som er med på å forme 
menneskene som bruker den til 
boliger og produktiv virksomhet. 
Miljøet og livsgrunnlaget gir men-
neskene særpreg, og menneske-
nes særpreg endrer seg lite selv 
om ytre rammer skifter. Mennes-
kene bærer fortiden i seg.

Om menneskenes særpreg en-
drer seg lite, så er deres virksom-
het i kontinuerlig endring. Et til-
bakeblikk viser at noen tjente til 
livets opphold på å bygge skip, 
andre tjente på å seile dem på ver-
denshavene, og atter andre tjente 
på å plukke dem fra hverandre 
igjen. 

Vår egen tid må gis en betydelig 
plass. Det er den vi kjenner best, 
og vår  beskrivelse kan bli interes-
sant for våre etterkommere. His-
torisk beskrivelse av nær fortid 
byr på problemer for både forfat-
tere og redaksjon. Historieforfat-
tere møter dilemma som har med 
etikk og personvern å gjøre.”

Sannidal-Skåtøy-Kragerø
Da Kragerø by feiret sitt 250 års 
jubileum i 1916, ble det utgitt en 
egen ”Kragerø bys historie”.  Kom-
munesammenslåingen i 1960 
innebærer spesielle utfordringer 
for markeringen i 2016. Således 
må  historieverket, leksikonet og 
nettsatsingen gjenspeile utviklin-
gen i de tre tidligere kommunene 
Kragerø, Sannidal og Skåtøy.

Derfor har man valgt begrepet 
skog-kyst-by som overbyggende 
arbeidstittel for prosjektet. 

Willy
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For en tid tilbake sendt Kragerø kommune ut kart til grunneiere  
med forslag til ulike stednavn i skjærgården. Det er noe av det mest 
grisete jeg har sett fra offentlig hold, når det gjelder omgang med 
lokale navn. Kartet inneholder feil på feil i stedsnavn. Det positive 
er at kommunen bad om innspill. Den oppfordringen må 
understrekes kraftig. Blir dette stående vil betydningen 
og opprinnelsen til lokale stedsnavn viskes helt ut.

Vi har sett nærmere på et av områdene, nemlig Arøy med 
omkringliggende øyer. Her starter vi med kommunens 
”Hummarsund” mellom Lille og Store Skrue. Vi er ikke en 
nynorsk kommune. Vi er heller ikke på Vestlandet. Sundet 
er ikke oppkalt etter noen som står og hummer (nynner) , 
men skal selvsagt være Hummersund etter den lokale deli-
katesse som fra tid til annen fiskes i området. 

Navnet ”Østre Arøy” fra kommunens kart er det ingen 
som har brukt så lenge jeg kan huske og det er om lag 40 år. 
Navnet Sildebukta derimot er det mange som har et forhold 
til fordi det var her brislingfiskerne hadde sine ”sildesteng”, 
sine oppsamlingsmerder for brislingen. 

Så kommer vi til ”Vaktheia”. Det er det ingenting som he-
ter på Arøy. Vakthusheia derimot kjenner vi godt til. Den har 
fått navnet sitt etter det vesle vakthuset som tollerne hadde 
her oppe den gang det var tollstasjon i Humlevika, og ikke 
”Homlevika”, slik det fremgår av kommunens kart. Navnet 
”Homlevikflaket” må også rettes med bakgrunn i samme.

Når vi kommer til ”Høkmyrheia” er vi så overgitt at vi nes-
ten har gitt opp å lære kommunen noe som helst om vår 
historie, men vi får prøve nok en gang. Navnet Høkmyrheia 

er navnsatt på et høydedrag som jeg bare har hørt 
benevnt som Arøyfjella. Navnets første ledd, 
Høk, er uansett feil, og historieløst.  Myr-
draget et godt stykke unna heter nemlig 
Heuchmyra. Navnet er oppkalt etter 
samme mann som bygget sine skip på 
Heuchverven, nemlig Peter Andreas 
Heuch, som i sin tid også eide Arøy.

Nå er vi så slitne at vi nesten ikke 
klarer mer, men vi faller anpustne om 
på ”Veststrand” etter å ha stønnet ut 
at navnet skal være Vestrestrand.

Av 29 navn er 7 navn direkte feil på 
en og samme øy. Det er ille! Hvis dette 
er symptomatisk for resten av kartver-
ket, så bør kommunen koste på seg en 
revisjon av noen som kan litt mer om 
navn enn vår stakkars historieløse kom-
mune, og ikke satse på tilfeldig gratisarbeid 
etter innspillsmetoden. Det er vår felles kulturarv 
det handler om. Den er åpenbart vår nåværende kommu-
neledelse ute av stand til å bære. l

Feil på feil i kommunalt kartverk

tekst: SIGBJØRN LARSEN                                                    

Side 4

MASSASJEBAD
- et trygt valg

•

•

•

o

belastningsskader

Spatec Massasjebad, 4934 Nesgrenda –Christian Wiik,  tlf. 466 36 150 – www.spatec.no
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Oddmund Farsjø startet bedriften 
i 1953 og bygget opp et entrepre-
nørselskap innenfor grunnarbei-

Ulf Steinar og Anette Farsjø satser 
på vekst og utvikling på Gjerdemyra, 
med E 18 under et steinkast unna.

der, transport, boring og spreng-
ning. I dag er det sønnene Ulf 
Steinar og Per som har overtatt 
Oddmund Farsjø & Sønner AS. På 
kontoret ved Gjerdemyra møter vi 

Satser på utvikling med nærhet til E 18

Ulf Steinar og kona Anette. Hun er 
administrativ leder for en bedrift 
med 19 ansatte.
- Det er et vanskelig lokalmarked 
for vår bransje; langt mellom stør-

re oppdrag og stadig flere restrik-
sjoner i skjærgården. Vi har mer å 
gjøre utenbys enn i Kragerø akku-
rat nå, er veldig glad for oppdra-
gene med Sunde skole i Gjerstad 
og Brotorvet på Stathelle

Ulf Steinar sier at det tidligere 
var mye å gjøre i skjærgården, 
men de siste årene har det min-
ket på oppdragene. - Vi har hatt 
en del å gjøre med et hyttefelt på 
Borteid. Det er en gammel re-
guleringsplan.  Men ellers er det 
temmelig dødt i skjærgården. Det 
gjelder i stor grad også fastlandet i 
Kragerø. Vi har satset mer i  kom-
muner som satser mer på handel 
og industri.  Det gjelder blant an-
net Arendal, der vi har oppdrag 
med utvidelse av industriområdet 
på Stoa.

- Tomta her på Gjerdemyra ble 
anskaffet med tanke på fremti-
dige planer om eksponering ved E 
18.  Stedet ligger tett inntil euro-
paveien ved krysset til Drangedal 
og Gautefall, og er velegnet til alle 
typer handel og industri.  Jeg tror 
en utvikling av dette området kan 
gi en positiv effekt for Kragerø. l

Stor gratiS parkering!
Dalaneveien 11, 3770 kragerø  tlf. 35 98 10 80
post@euronicskragero.no

1498,-

WHirLpooL AWOeco9734            
Romslig vaskemaskin som tar opptil 
7kg tøy. Maskinen har Whirlpool’s 
unike 6th sense vasketeknikk.
Med det nye programmet Rapid15 
                 kan du vaske 3 kg tekstiler 
                    på bare 15 minutter.

SaMSUng 42¨ plasma 
PS42C435A1WXXE        
Slank HD plasma med 600Hz og 3 HDMI og USB 
inngang. DVB/T-C. Med ConnectShare Movie kan 
du se på filmer som du har lagret 
på USB-minne.

aSUS X52N-EX175V
Rask laptop med god ytelse fra Asus. 15,6” 
skjerm, kun 2,6 Kg, ATI Mobility Radeon 
HD 4270, 3 Gb minne, 320Gb HDD. Altec 
Lansing-høyttalere,     Microsoft Windows 7 
Home Premium             64-bit Edition
Bluetooth 
innebygget.

Miele S 5211 Støvsuger Hvit            
Kraftig støvsuger fra Miele på 2200 W
Effektiv støvsuger som har 
er aksjonsradius(rekkevidde 
med ledning) på hele 10 m. 
Støvposen har 
et nyttevolum 
på 4,5 l og 
mekanisk indikator 
som forteller når 
posen er full. 

album team             
Elektronisk Fotoalbum som er meget  
brukervennlig. 7” høyoppløslig krystallklar 
skjerm. Kjapp respons 
4Gb internminne, utvidbart med SD kort 
Overfør fra digitalkamera rett til albumet.

Canon Legria FS306 sølv                    
Med videokameraet Legria FS306 kan 
        du bevare dine beste minner. Dette 
videokameraet fra Canon tilbyr en 

kompakt design som finnes i 
flere farger. FS306 henvender 
seg til multimedia siden det 
lagrer på SD og SDHC 
minnekort for raske video-
overføringer til Internett.

Man- fre 10-18
Lør 10-16

MÅ SeeS!

4998,-

2199,-

1099,-
Til  

konfirmanten

Til  
konfirmanten

Til  
konfirmanten

4498,-

4998,-
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Det sier Torgeir Lognvik Vester-
gaard, som har bygget opp et stort 
kontaktnett og en tilfreds kunde-
krets for varmepumper og sol-
skjerming. Fem år med målbevisst 
satsing har gitt TLV varmepumper 
et solid kvalitetsstempel for alle 
varegrupper. - Jeg vil tilby det 
beste på markedet.  Det vet jeg at 
kunden setter pris på, sier Logn-
vik Vestergaard, som via navnet 
avslører familiebånd til Rauland 
og Danmark. 

- Jeg vokste opp på en bensin-
stasjon, og skjønte fort hva service 
betyr for salget. Når det gjelder 
varmepumper, satser jeg på Pana-
sonic og Toshiba. Da vet man hva 
man får. 

Bedriften holder til på Kalstad 
og er samlokalisert med flere 
håndverksbedrifter. - Det er et 
godt samarbeid mellom bedrif-
tene, og plasseringen er helt ideell 
for vår virksomhet, sier Torgeir.

Det beste er godt nok for  
TLV-varmepumper
- Befaring og individuell tilpasning  
gir det beste resultatet.

Torgeir Lognvik Vestergaard har bygget opp en bedrift med fokus på varmepumper og solskjerming med utgangspunkt i 
kundens ønsker og behov.

Når det gjelder markiser, har 
Vestergaard avtaler med leveran-
dører som sørger for gode løs-
ninger og topp kvalitet. Lunex 
holder til på Kløfta og har enerett 
på Markilux markiser. - Det er helt 
avgjørende at leverandørene kan 
oppfylle kundens ønsker innenfor 
avtalt tid.  

Når det gjelder innvendig sol-
skjerming og myggnetting er Nor-
sol fast leverandør. 

- Det er fullt mulig å skaffe ri-
meligere løsninger enn det jeg 
kan tilby, men da får man ikke 15 
års garanti på stativet og marki-
searmene. Markisen  er av svært 
god kvalitet og er blitt testet av 
SP (Svensk Provningsinstitut) og 
klassifisert til vindstyrke 3.

Da Skjærgårdsliv var på besøk, 
var det stille før stormen for be-
driften på Kalstad. Våren innleder 
høysesongen for TLV varmepum-
per. l

Vitusapotek Kragerø
Kirkegata 15
Tlf. 35 98 68 88
Fax 35 98 68 70

Åpningstider
Mandag–fredag 8.30–16.30
Torsdag 8.30–17.00
Lørdag 9.00–14.00

Velkommen til nyoppusset lokaler 
til Vitusapotek Kragerø på torvet

REN er hudpleie slik den burde være. Hudpleie som brukes det siste 
innen høyteknologiske bioaktiver, er fri for syntetiske ingredienser  
og ingredienser som kan skape irritasjoner i huden, og som  
er fantastisk deilig å bruke.  

RENs 5 prinsipper:
l Riktige ingredienser
l Riktig teknologi
l Riktig innvirkning på miljøet
l Riktig produktopplevelse
l Riktig holdning.

Nyhet i Vitusapotek

Gode hverdagsprodukter 
fra Vitusapotek
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Båtopplag i varmt- eller kaldtlager 
innendørs. Båter opptil 50 fot. 
Også utendørs lagring med selvtekking.

Dyktige fagfolk utfører service, 
vedlikehold og reparasjoner.

Nye båter:
Skibsplast, Uttern, Nimbus, 
Beneteau outbordbåter, 
Capelli, Anytec.

Motorer (salg/service)
Mercury, Suzuki, Yanmar, 
Cummins Mercruiser, Volvo

Kjølebrøndsveien 1191, 3766 Sannidal
Tlf.: 35 98 47 60. www.sandtangen.no

Terje Kiil, Joachim Skorge 
og resten av teamet   
ønsker vlkommen til 
Sandtangen

–Stikk innom 
Sandtangen i 
sommer, og sjekk 
våre opplags-
priser og tilbud!

En god fiskehistorie er aldri å forakte. Heller ikke denne. For kort 
tid siden fikk jeg et tips om en mann som nettopp hadde fått en 
fin sjø-ørret i råka etter vårens første besøk på hytta på Buhol-
men. Jeg ringte opp den heldige fiskeren og spurte om å få kom-
me og ta et bilde til Skjærgårdsliv. Det varte og det rakk en time 
eller to før det kom en melding tilbake fra mannen: -Tro det eller 
ei, men da du ringte hadde jeg ikke fått denne, men jeg leverer 
alltid! stod det i meldingen som tikket inn på min mobiltelefon 
sammen med et bilde av den lykkelige fiskeren med en sjø-ørret 
på over to kilo. Det viste seg at selv om tipset om sjø-øretten på 
1,7 kilo i råka var nytt, så var historien ett år gammel. Men etter 
at jeg ringte så forsøkte mannen fiskelykken på nytt, og tro det 
eller ei. En sjø-ørret på over to kilo nappet på en stingsild. – Jeg 
så den under isen. Den går ofte og beiter under iskanten nå om 
våren. Den jeg fikk opp var helt fliset opp i kjeften fordi den hadde 
gått slik under isen og beitet, forteller Atle Kildebo. Ørreten skal 
kokes med poteter. Ikke noe dill. Det blir øl under kokkeleringen 
og rødvin til middagen. Skjærgårdslivet er slett ikke så dumt, sier 
Atle Kildebo på Buholmen.

Det var i vika rett nedenfor hytta på Buholmen at Atle Kildebo fikk den 
flotte sjø-ørreten på over to kilo.

Vårøre  
Buholmen

Maken til fiskehistorie skal du 
lete lenge etter!
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Han spretter ut fra kalesjen med 
en båtshake smidig som en røys-
katt, og snart ligger skyssbåten 
pent longside, og kan ta sine pas-
sasjerer og gods ombord. Han er 
ikke helt ung lenger, men i båten 
er det få som gjør ham rangen 
stridig. I nær sagt all slags vær 
og gjennom alle årstider har han 
fraktet passasjerer til og fra be-
stemmelsesstedene i skjærgår-
den. Bare i den værste vinterisen 
har han måttet gi tapt. Ut fra Arøy 
setter han kurs midt i mellom 
grunnene på innsiden av stakene 
som peker helt klart i den andre 
retningen. Ikke en gang jeg ville 
ha lagt kursen der, som har vokst 
opp her ute og kjørt her i over førti 
år. Lurer på om Svindal har gått på 
kurs hos Aasvik. Noe fine svinger 
som om det var storslalom vi var i 
gang med og vi er ute i åpent far-
vann. Det vil si i dag er det startet 
og ise i Renna igjen. Det lover ikke 
godt for taxibåtsesongen. Den kan 
bli kort i år hvis det holder på slik.

Dag Aasvik er sønn av Dagfinn 
Aasvik på Jomfruland. Dagfinn 
var hvalfanger og bonde og post-
mester og campingbestyrer og 
postmester og laksefisker. Kort 
sagt en tusenkunstner. Dessuten 
var han god til å fortelle. Dag har 
arvet farens gode humør og for-
tellerkunst. Den ene morsomme 
historien triller ut etter den andre 
om bord i taxibåten. –Da jeg var 
guttunge var det nesten ikke sel i 
Kragerø, forteller Dag. Jeg husker 
jeg var med foreldrene mine og 
fisket. Som guttunger flest satt jeg 
vel ganske urolig i båten. Husker 
at pappa sa at hvis jeg ikke var stil-
le nå, så kunne nøkken komme og 
ta meg. Plutselig stakk det svarte 
hodet av en sel rett opp av sjøen 
like ved båten. Jeg fikk høre det i 
alle år siden at jeg hadde blitt ri-
melig spak der og da, og satt stille 
resten av turen. 

I dag er selen blitt mer vanlig 
enn mange liker i skjærgården. Vi 
ser flere som ligger på isen i Jom-
frulandsrenna på vår taxibåt-tur.

Det hjalp ikke at mor gråt. Jeg 
ville på hvalfangst. Pappa hadde 
jo vært det og jeg ville også ut. Jeg 
var i sydishavet i flere sesonger. 
Hadde jobben med på kaste lod-
dene om halen på hvalen før den 
skulle heises ombord. Vi kastet 
vaiere med lodder om halen og 
satte surring på den før vi skulle 
hive hvalen om bord. Det måtte 

40 ganger rundt jorda med taxibåt!

Taxibåtfører Dag Aasvik fra Jomfruland kjører i år taxibåt i Kragerøskjærgården i sitt 43 år som taxibåtfører. 
Hvert år har han tilbakelagt en strekning på 40 000 kilometer. Rundt jorda er det 41.000 kilometer.  
Det betyr at taxibåtføreren fra Jomfruland har tilbakelagt en strekning som tilsvarer 40 ganger  
rundt jordkloden i taxibåt!

gjøres kjapt, så det gikk prestisje 
i hvem som kunne gjøre det kjap-
pest og mest mulig nøyaktig. NRK 
var om bord og skulle filme, men 
de skjenket ham som skulle filme 
så full at det visstnok aldri ble noe 
ut av de opptakene, flirer Dag. 
Bouvetøya og Dronning Maudes 
land og Sydishavet er derfor ste-
der som denne Jomfrulendingen 
kjenner godt. 

Etter noen sesonger på hval-
fangst begynte han og kjøre taxi-
båt i Kragerø. Det har han fortsatt 
med. I år er han inne i sitt 43. år 
som taxibåtfører. Bank i bordet! 
Det har alltid gått bra! Det er jo 
nesten rart vet du etter så mange 
år at en ikke har vært borti noe, 
men jeg har vel vært heldig. Han 
flirer igjen. I FN har de Ban Ki 
Moon. I Kragerø har vi Bank i 
bånn! Han som kjørte på grunn 
med ferga, ler Aasvik. Selv er han 
nyss hjemkommen fra Thailands 
sol og varme. Sputnik var der 
nede. Han gikk med skyggelua 
dypt ned i øynene for ikke å bli 
gjenkjent. Er han så kjent da? un-
drer Aasvik. En måned er nok. Da 
må jeg hjem til Jomfruland igjen. 
Helt uten uhell har det jo dog ikke 
vært på 43 år. Jeg kjørte av fløndra 
utafor Arøy en gang jeg var ute 
med kommunen, men propellen 
var like hel. Jeg skubbet også inn i 
siden på en båt en gang for mange 

år siden som ikke hadde lanter-
ner. Jeg skvatt noe dugelig da jeg 
så han i mørket og vrengte over. 
Hele den ene benken ble trøkt 
innover gulvet for siden fjæret, vet 
du. Om bord i den andre båten var 
det isa vinduer og propanapparat 
så de små gluggene som var, var 
helt sota igjen. Heldigvis gikk det 
bra med alt og alle.

Vi vrenger inn sundene ved 
Rauane og flokker av Kvinender 
og laksender og ærfugl gjør oss 
besøk. Du verden for et yrende liv 
her midt på vinteren! Pappa sa det 
ville bli en streng vinter hvis det 
var mye alke og se på høsten, men 
det stemmer ikke alltid.

-Har du tall på hvor mange du 
har fraktet opp gjennom årene? 
Nei, men det er mange. Tenkte 
jeg skulle få meg en sånn teller 
som de har på ferga, men det har 
ikke blitt til noe. -Du har vel frakta 
mye rart også? Ja det har vært alt 
fra bygningsmaterialer til grisun-
ger, men jeg har aldri kjørt esler, 
slik som noen av de andre, da det 
var esel på Langøy. På Jomfruland 
hadde de en sau som kjørte med 
ferga. Tror det var pappa som eide 
den. Den gikk om bord på fergen 
av seg selv på Aasviks brygge, og 
så i land igjen på Tårnbrygga, og 
så spaserte den derfra og hjem 
igjen. Slik holdt den på flere gan-
ger. Til slutt hang den seg, den 

sauen. Vi måtte tjore den og den 
hadde fått tauet om halsen så 
mange ganger at den til slutt ble 
kvalt. Det er ikke bare bare med 
sånne kopplam. De blir så tamme 
at du blir aldri kvitt de.

Jeg har raket ut med noen få 
også etter så mange år innrøm-
mer Dag. Det var en riking ute på 
Skåtøy. Han trodde visst han kun-
ne gjøre som han ville med alle. 
Han kom aldri til tiden og ventet 
at jeg skulle ligge og vente både en 
og to halvtimer på han. De hadde 
en flott seilbåt. Jeg fikk ikke lov til 
å legge meg på utsiden av den så 
jeg ble henvist til en fjellpalt for-
ut. Ja jeg sa jeg kunne legge inntil 
der om de ville holde båten. Da 
jeg fikk lagt til og skulle ta de om 
bord, skled båten bakover og rett 
i havseilerens anker. Det gjorde 
større skade på flåten min enn på 
ankeret på båten, men han skrek 
likevel: Si meg kan du ikke kjøre 
forover du? Jeg kastet meg i styr-
huset og kjørte forover så vann-
spruten stod. Igjen på fjellet stod 
de helt himmelfalne. Jeg lo godt 
innover til Kragerø uten passasje-
rer, men jeg koste meg stort over 
at jeg endelig hadde fått tatt igjen 
etter all ventingen.

Jeg skulle kjøre en dokter en 
gang. Hun klagde på at jeg hadde 
vært for sen, og ville ha avslag i 
prisen da vi nærmet oss Kragerø. 

Jeg hadde fått oppgitt en tid og 
hadde vært der på tiden og sa at 
forresten sa jeg; jeg har vært man-
ge ganger hos lengen og det har 
aldri hendt ennå at jeg har kom-
met inn på tida! 

-Du får vel også vite alt om 
alle når du kjører taxi? Ja, men 
det er helt uinteressant for meg. 
Jeg har i grunnen tenkt at jeg har 
en viss taushetsplikt. Selvpålagt. 
Har kjørt kommunens folk i alle 
år også, men har aldri langt meg 
oppe i hva de har snakket om el-
ler hatt fore. Jeg er fraktemann og 
frakter det som skal fraktes. 

Han setter på lua med innøvd 
hånd, eller så er det lua som kan 
trikset etter så mange år. Den blir 
sittende på akkurat som den skal, 
der han myser mot isen som kom-
mer oss i møte inne ved Kragerø. 
Det er all dritten inne fra Helle-
fjorden som kommer hit nå, for-
klarer han. Kaldt og stille og så 
er det gjort. Så fryser det mellom 
isflaka. Får nok legge båten i bua 
en stund til.

Selv kjører jeg til Oslo med bi-
len etter at Aasvik har fått meg 
og ungene trygt i land. I grevens 
tid. Snart strammer isen på nytt 
grepet der ute i skjærgården. Jeg 
kjører forbi Hellefjorden på min 
vei opp på E-18. Den er frosset så 
langt øyet kan se! l
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Det er noe av det vi har lært etter å ha 
fått informasjon om arbeidsoppgavene i 
Skagerak Trepleie.

Hogst, felling av enkelttrær, rydding 
av strømlinjer og langs veier, flishug-
ging, arbeid med hageanlegg og stub-
befresing er noen av jobbene som dette 
nettbaserte samarbeidet tar hånd om. 
Fem bedrifter står bak nettsiden Ska-
gerak Trepleie,  som har kunder fra hele 
Sørøst Norge. 

- Samarbeidet med de andre bedrif-
tene gjør at vi kan påta oss små og store 
oppdrag på kort varsel, sier Peder Aarø.  
Han leder Skagerak Trepleie i Kragerø 
med base i Vadfoss. Etter en god utvik-
ling har det blitt en arbeidsplass med 
seks årsverk.

Det er 30 år siden Peder Aarø startet 
motorsaga i jobbsammenheng for første 

gang som sommerhjelp for entreprenør-
firmaet Rinde Rønningen. Siden har han 
holdt på med trepleie.  

De seks medarbeiderne kommer rett 
fra førstehjelpskurs i Norsk Folkehjelp 
når Skjærgårdsliv kommer på besøk. 
Trepleie er ikke ufarlig, og opplæring og 
kurs er nødvendig. Det gjelder både for 
arbeidsmetoder og for å kunne gi hjelp 
hvis det skjer et uhell.

Skjærgården viktig
- Veldig mye av vår virksomhet skjer i 
skjærgården, sier Peder, som kan vise til 
svært varierte oppgaver.

Trær som skygger for sola er en gjen-
ganger.  Hvis disse trærne står på nabo-
ens eiendom, kan Skagerak Trepleie påta 
seg jobben med å skaffe de nødvendige 
tillatelser.  - Vi kan eventuelt kjøpe 
trærne og rydde det aktuelle området. 
Alle blir fornøyde. Hytteeieren får mer 

sol, naboen får penger for trærne og vi 
har to fornøyde kunder!

Trær er en viktig del i alle landska-
per, men ofte glemmer vi at også trær 
trenger pleie. Skagerak Trepleie har lang 
erfaring og solid kompetanse til å ta vare 
på alle typer trær. - God klatreteknikk og 
riktig utstyr gjør at vi kan foreta nøyaktig 
og skånsom beskjæring. 

Trepleie omfatter også forebyggende 
arbeid, som for eksempel sikring av 
svake kløfter, grener og beskyttelse av 
trær i byggeperioder.

Utformer landskapet
- Vi hjelper også til med å utforme land-
skapet på en profesjonell måte, rydder 
opp i gjengrodde områder og hjelper 
med vedlikehold og pleie, sier Peder, 
som legger stor vekt på etterarbeidet: - 
Vi kan fjerne kvist, trær og rester etter 
utført oppdrag. Om ønskelig kan trær 
kappes til ved.

Flishugging er en effektiv metode for å 
fjerne kvist. Samtidig utnytter vi ressur-

sene ved å flise til miljøvennlig kompost. 
Står det igjen stygge og store stubber 

fra tidligere trefelling? Står stubben i 
veien? Ikke noe problem!

Skagerak Trepleie freser bort stubbene 
med sin spesielle stubbefreser.  En av 
fordelene med stubbefresing, er at det 
ikke blir dype sår i terrenget, slik det blir 
hvis man benytter gravemaskin.

- Våre kunder skal være trygge på at 
alle jobber blir utført forskriftsmessig, 
sier  Peder, som også har broren sin 
Jostein med på laget.

Begge driver gårder ved siden av ar-
beidet med trepleie. En tredje trepleier, 
Per Heldal fra Neslandsvatn, driver 
også gård ved siden av. Snart kommer 
nærmere 900 lam til verden på de tre 
gårdene!

Det imponerende bordet er det som 
er igjen av en svær tørrgran som ble felt 
ved Grimstad. Fra venstre Tobias Aarø, 
Peder Aarø, Linn Mari Farsjø,  
Per Heldal, Knut M. Skarvang og  
Jostein Aarø.l

”Våre kunder skal være trygge på at alle jobber blir utført forskriftsmessig”

Trepleie er mye mer
enn rydding og beskjæring!

Trepleie er mye mer enn beskjæring av trær  
og rydding av plantefelt.
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Det imponerende bordet er det som er igjen av en svær tørrgran som ble felt ved 
Grimstad. Fra venstre Tobias Aarø, Peder Aarø, Linn Mari Farsjø, Per Heldal, 

Knut M. Skarvang og Jostein Aarø.

Riktig utstyr gjør at man kan felle  
trær på nærmere halvannen meter i diameter.

Stubbefreseren i aksjon.God utsikt over skjærgården!
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KVALITET HELE VEIEN! TIL BEST MULIG PRIS!
• Kjørekomfort • Bremselengde • Vannplaning • Brennstofforbruk • Levetid, osv - spør oss!

C.drive er et helt nyutviklet 
dekk for deg som ønsker 
maksimal komfort og lavt 
støynivå. C.drive er retnings-
stabilt selv på sporete veier. 

C.drive = Comfort Drive

SUV og 4x4 dekk for blandet 
kjøring - grus og asfalt.

Stillegående, komfortabelt og 
retningsstabilt.

Meget gode kjøreegenskaper.

Utviklet spesielt for den nyere 
SUV biler.  Maksimal sikkerhet, 
stabilitet og perfekt kontroll. 
Eksklusiv gummiblanding med 
Silica i kombinasjon med den 
unike mønsterutformingen, gir 
dekket et unikt grep.

Yokohama 
C.Drive 2

Yokohama 
Geolandar 
ATS

Yokohama 
Advan S.T 
(V802)

Leasingbi l? Vi  er  leverandør t i l  leasingselskapene LeasePlan m/f lere
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SJEKK VÅRE PRISER PÅ DEKK+FELG!

Vi har også 
budgetdekk til 
vanvittige priser!

www.dekk-kragero.no • dekksenteret@kebas.no • tlf. 35 98 24 55

LØRDAG 10-14

Kom og se vår flotte butikk i Kirkegaten 14 
og sjekk vårt store utvalg i kjente merkevarer.

Kom og se vårt 
store utvalg 
av hvitevarer, 
småelektrisk 
og lamper!

Side-by-side 
kjøl/frys
20SI-L4 A+ PG

Frontmater vaskemaskin
AWOE 9850 – 8 kg kapasitetLAMPEKONSULENTEN

 – Kragerøs største elektroentreprenør 

Vi åpner ny, 
stor butikk 
i Kirkegt.14 180 m2
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Vi må vel også ha med noen ord 
om barnepiker og mødre generelt, 
og her var den store Løkka på Øya 
et yndet sted, hvor ungene kunne 
leke og boltre seg, og jeg mener 
vel også at de voksne hadde med 
seg kaffe og litt og bite i. Kanskje 
ble det spandert en flaske brus i 
ny og ne, til de som var mindre, 
men i de fleste tilfeller var det nok 
heller en flaske saft og vann. Ble 
en litt større kunne vi dra på tur 
med saft og vann og en kakebit, 
eller et par brødstykker, som vi 
fortærte i en eller annen fjellskor-
te, steder som nå er opptatt  av alt 
annet. Den gressbakken som gikk 
på skrå ned fra veien mot fotbal-
løkka var i fine sommere, en fin 
plass for de minste, som lekte 
med sine dukker og annet, og ikke 
minst stupe Kråke, eller kanskje 
ta en blund? Men når det skulle 
sparkes fotball måtte nok disse 
trekke seg tilbake, men da var det 
jo heia på innsiden av veien som 
ikke var bebygget og her var det 
gresskorter og litt høyere oppe en 
liten dam. Der var også den lange 
renna på innsiden av fjellryggen, 
men alt dette er vekk eller opptatt 
av annet. Så hadde vi jo Veten da 
når det var fint vær og det ikke 
blåste for mye. Her kunne en fin-
ne blomster, jordbær og blåbær, 
og naturligvis var det også utsik-
ten som lokket, der en kunne skue 
utover like til havet, og båter som 
kom og gikk. Muligens ble det en 
tur til Lindvika, men her spilte 
nok alderen en rolle vil jeg tro, 
men her var en liten strand som 
ble benyttet til bading, men her 
ble fort dypt så det ble nok mest 
og vasse litt, for her skulle en helst 
kunne svømme. 

Men tilbake til lavere strøk, 
så var det noen som hoppet tau 
andre paradis, og vi får vel heller 
ikke glemme dem som kastet på 
stikka, og slik var det også nede i 
Legaten med hoppetau og para-
dis. 

Så var det noen som kappet 
land. Spørsmålet er ikke hva 
dette var for det vet vi som er litt 
eldre, men dette kan ikke prak-
tiseres i dag med asfalt over alt, 
og hvem kan få en kniv til og stå 
i asfalt? dette er noe som dør ut, 
når det ikke blir holdt i hevd, en 
generasjon eller to så er det vekk 
sammen med oss eldre. Så var det 
vel en eller annen som hadde fått 
seg sin første trehjulsykkel, for her 
var det slett og fint og oversiktlig 
for de som skulle lære. En så mu-
ligens et par biler om dagen? så 
slikt var det fredelig. Det var mest 
Nils og Blåmann vi måtte se opp 
for, men disse var vant med at vi 
var der, og ikke minst, at de hadde 
god tid til også og ta hensyn til un-
gene som lekte, men dette er i dag 
en saga. 

Hvordan skulle en kunne kaste 
på stikka, hvordan skulle en kun-

ne kappe land, eller hoppe paradis 
på asfalten, hvor det i stedet for 
Nils og Blåmann og brødhesten  til 
Kristian Jensen kommer biler nes-
ten hvert minutt. Legathu-
set har også fått gjerde helt 
ut til veilegemet, dette var 
også en lekeplass for det 
foran nevnte, så ikke er det 
plass for ungene i gaten, og 
Løkkene er belemret med 
biler og gjerder, men vi kal-
ler det for utvikling. 

Men hvor er ungene i 
dag? vi ser jo noen av og til 
i gaten, for det er bare dette 
som er igjen om vi ser bort 
fra Veten da. Sitter de foran 
TV-apparatet både de som 
har vært på skolen og de 
som er for små for dette? 
Det var ikke dataspill da 
dette ble skrevet, men tar 
det med nå i 2001 når jeg 
skriver det om. 

Det hadde blitt en for-
gubbing på Øya, men nå 
er denne perioden over, og 
det er igjen ungdom her 
med avkom, men ser vi noe 
til dem som før? Vi ser dem 
om morgenen når de er 
på vei til skolen, de som er 
gamle nok til det. Så ser vi 
foreldre som haster av sted 
til barnehage, eller på rent privat 
barnehage basis, og vi kan vel si 
det slik etter min mening at bar-
nehagene har overtatt en god del 
av ungepasset / oppdragelsen? nå 
som mammaene er ute i arbeid, 
skal vi kalde det kontrolert lek? 

Er det riktig at ungene skal lære 
av en som har lest seg til hvordan 
ungene skal utvikle seg? og når de 
kommer hjem til Mor og Far får en 
rivning om hva det står i bok og 
forskrifter, kontra liv og lære? 

Dette er etter mitt syn med på 
og skape situasjoner hvor Mor og 

Far ikke lenger orker og bo under 
samme tak og er en trist utvikling, 
men det gjenspeiler noe av da-
gens overflodsamfunn. 

Etter mitt syn er dette meget 
skremmende og er ikke som en 
selv var vant med. Vi var med for 
og lære om ting som ble gjort i hu-
set, mange ganger med små mid-
ler, men vi lærte og være nøysom-
me slik var det den gang, en kunne 
ikke bare kaste det på søpledynga 
og kjøpe nytt  Dette har jeg skrevet 
om ved flere anledninger, og jeg 
blir i dårlig humør når jeg tenker 
på hva vi kaster og forbruker, ikke 
minst med tanke på at andre har 
ingenting.

Vi har skrevet om Østre Øya 

og Urene og folket der, så vi får 
forsøke og få ned litt om Vestre 
Øya også, og om dem som bodde 
oppover mot Veten. Jeg kjente vel 

igrunn mindre til denne 
delen av Øya, men med 
noe hjelp får vi se hva vi 
kan få til?  Det blir bare de 
eldre husene og de som 
bodde der den gang, som 
vi selv husker. Det nyeste 
på den andre kanten var 
huset til Kristian Klausen 
ved Legaten og skulle vel 
strengt tatt ikke vært med. 

Vi begynner lengst 
vester på Øya, og i det 
første huset bodde Her-
mann Hoel, Kragerøs før-
ste Ungdoms arbeider? 
hos Hermann Hoel var 
det åpent hus og det var 
et populært samlings-
sted for barn og ungdom 
på den tiden. Hermann 
Hoel var en ivrig frimerke- 
samler, som hadde en stor 
komplett samling. Han 
hadde bestandig tid til og 
rettlede oss andre når det 
gjaldt frimerker og tok 
stadig fram sine albumer 
så vi skulle få se og lære. 
Vi fikk også låne mange 
forskjellige spill hos han, 

det var sjakk, kurong og kulespill, 
de litt større fikk spille bridge, men 
vi mindre fikk også prøve oss. En 
kveld i uka spilte de voksne seriøs 
bridge, men dette var kanskje ikke 
bestandig vellykket, for dette spil-
let trenger konsentrasjon, men 
vi ungene var ikke altid enige i 
reglene, og vi kunne bli temme-
lig høyrøstet. Hermann Hoel var 
en serdeles tolmodig mann, men 
somme tider løftet han sine tykke 
øyebryn og sier, kan dere ikke ta 
det litt med ro da? Så ble det vel 
stille for en stund. Hermann Hoel 

var gravør av yrke, og en flink så-
dan, det var de som mente det var 
han som bar forretningen. 

Fiskehandler Erling Kristen-
sen bodde i første etasje, og det 
var nok temmelig lytt i huset, det 
hendte han kom opp og sa fra, 
men Hermann Hoel var enestå-
ende for unger og ungdom.

Erling Kristensen drev Fiske-
handel, og han fortalte fra tiden 
hos Fritz Pettersen som den spede 
begynnelse. Jeg har jo med en del 
når jeg skriver om Fiskebrygga.  
Seilas med ”Reka” som viste seg i 
ettertid hadde vært Harald Post-
myrs. Om da Erling falt i fiske 
kummen og hvor Olaf Tovsen står 
på Bybroa og ser på, og han spør 
Erling om han har vareoptelling,? 
når han våt kommer opp av van-
net. 

Nermeste nabo her var Sjø- 
badet, som den gang var sømme-
lig delt med jente- og gutteside, 
her var det også badevakt, som 
solgte sjokolade, karameller og 
brus, sikkert også kjærlighet på 
pinne. Her borte var jeg sjelden, 
for vi hadde fine forhold i Urene, 
og her var det gratis, vi hadde ikke 
særlig strand da. 

Det neste beboelseshuset var  
Jakobine Gundersen, det var hen-
ne som drev kolonial handel i Wes-
tegaard s hus ved Øybrua, her var 
det asortert utvalg, med parafin 
pumpa rett innafor døra, og hadde 
som nabo kjøttønna, grønsæpe-
dunken og spekesildtønna, alt var 
i løs vekt den gangen. Melkespan-
net (såen) sto ved enden av disken. 
Litermålet hang på spannkanten. 
Men folk levde opp dengangen 
også, nå blir du nesten putta inn 
om det mangler en grad eller en 
for mye i kjøledisken.

Forleden fikk jeg høre at om 
det gikk noen forbi som skyldte 
henne penger, så kunne hun fra 
butikkdøra gjøre oppmerksom på 
dette i andres på hør, dette hadde 
jeg ikke hørt før. Vi handlet vel ho-
vedsakelig hos tante Jane. Det var 
nok mange som til tider hadde det 
heller smått økonomisk også med 
matlapp som Kristiane fortalte i 
inter juvet på K.K.H., men det var 
ikke slik det burde vært gjort ! 

I det neste huset som ble Knut 
Haraldsen s bodde det to mann-
folk, hvem disse var vet vi ikke 
foreløpig, men det er det muligens 
andre som gjør?

Fisker og forfatter Jack Halvorsen har bodd på Øya i hele sitt liv.  
Han har også tidligere gledet våre lesere med sine fortellinger.  

Nå skriver han om Øya.

Fortsetter neste nummer
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I fjor vår satte Telemark Museum i 
gang med et forsknings- og utred-
ningsprosjekt for å kartlegge ferie-
folket i Kragerø-skjærgården. Det 
gjenstår fremdeles en sesong med 

Stor forskjell på ”gamle”
                 og” nye” hyttefolk

intervjuer og observasjoner før 
konservator Tor Ketil Gardåsen og 
fagkonsulent Jørgen Haave setter 
punktum for arbeidet, men noen 
av funnene de har gjort er allere-
de presentert gjennom foredrag, 
blant annet på Kragerø bibliotek. 
Jørgen Haave var da særlig opp-

tatt av skillet mellom de nye ferie-
folkene og de som gjerne henviser 
til at de har feriert i skjærgården ”i 
generasjoner.”

Hvilke hovedforskjeller fant du 
mellom gamle og nye hyttefolk i 
Kragerø?

 - Det er et nokså omfat-
tende spørsmål, men hvis vi 
skal komprimere funnene ned 
til tre hovedpunkter, så tror jeg 
for det første man kan si at de 
gamle feriefolkene har et veldig 
tilbakeskuende blikk. De irriterer 
seg ofte over for mye folk, over 
nybygg og over uvettig kjøring på 
vannet, og de skulle helst ønske at 
alt kunne være som det var. Mens 
de nye feriefolkene kanskje setter 

større pris på Kragerø-skjærgår-
den sånn som den faktisk er i dag. 
For det andre, så virker det som 
om de nye ferierende foretrek-
ker å slappe av i ferien. De velger 
bevisst ferieløsninger som inne-
bærer et minimum av anstren-
gelser. De som har vært her lenge 
foretrekker derimot å koble av 
med turer, dugnader eller arbeid 
på hytta. Sosialantropologen 
Erling Krogh skrev for noen år 
tilbake en doktorgradsavhand-
ling om Jomfruland som blant 
annet berørte dette. Han mener 
at man knytter seg til landstedet 
gjennom arbeid. For det tredje, så 
kan man kanskje si at de som har 
vært her lenge har en nærmest 
slavisk lojalitet til skjærgården. 
Flere av dem uttaler seg som om 
det nesten er litt suspekt om du 
har hytte her og likevel velger å 
feriere et annet sted. De nye har 
et mer pragmatisk forhold til det, 
og ”skremmes” lettere bort ved 
dårlig vær. 

 Er det slik at de gamle er mer glad 
i naturen enn de nye?

 - Tja, det er ikke egentlig så 
mye informantene mine har 
fortalt meg om det direkte, men 
det kan i hvert fall virke som om 
enkelte av de gamle hyttefolkene 
mener at det er sånn. De knytter 
sterke følelser til landskapet i 
skjærgården, ikke nødvendigvis 
fordi de er glad i natur generelt, 
men fordi de knytter minner og 
følelser til landskapet. Synet av 
for eksempel Elefanten på Skåtøy, 
når du tøffer utover med fergen 
for første gang om sommeren, 
det synet vekker masse følelser 
for alle de som har lengtet etter 
Kragerø og sommerferie gjennom 
hele vinteren. For de tradisjons-
bundne hyttefolkene er det synet 
en årlig opplevelse som de har 
hatt hvert år siden barndommen. 
Det ligger veldig mye følelser 
innbakt, så å si i landskapet her i 
skjærgården. Jeg tror det er derfor 
de gamle feriefolkene opplever 
det nærmest som en personlig 
krenkelse når det skjer forand-
ringer her ute. Sprenger du et 
svaberg, så ødelegger du samtidig 

Det er stor forskjell på ”gamle” og ”nye” hyttefolk i 
Kragerøskjærgården. Det viser en ny forskningsrapport. 
Mens de gamle drømmer seg tilbake til slik det var før 
og gjerne tar et tak i hagen uansett vær, utenfor en 
hytte som kanskje er mer loslitt enn moderne, så gleder 

de nye seg i prangende nybygg over vedlikeholdsfrihet 
og ferielate dager,  og drar til rivieraen så snart regn-
været melder seg. En oppfatning blant hyttefolket er 
også at Kragerø kommune er korrupt.
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Stor forskjell på ”gamle”
                 og” nye” hyttefolk

viktige holdepunkt for veldig 
mange, tror jeg.

 
Har de gamle bedre forståelse av 
lokalsamfunnet?

 - De liker i hvert fall å tro 
det selv. Jeg fornemmer at det 
for mange gamle hyttefamilier 
finnes et slags hierarki, hvor de 
fastboende, og særlig de gamle, 
markante fastboende er en slags 
ledestjerner. Men om dette egent-
lig vitner om at de har forståelse 
av lokalsamfunnet er jeg ikke 
helt sikker på. Det varierer nok 
litt fra øy til øy. På Skåtøy har jeg 

inntrykk av at det er en frede-
lig, vennskapelig sameksistens 
mellom de gamle hyttefamiliene 
og de fastboende, og 
mange av dem har 
kjent hverandre og 
hatt nære rela-
sjoner hele livet. 
På Stråholmen 
er det hyttebe-
folkningen som 
utgjør hele lo-
kalsamfunnet. 
Men samtidig 
kan vi jo lese 
i avisen om 
konflikter som 
vitner om total 

mangel på forståelse og respekt 
fra den nye hyttebefolkningen. 
Jeg tenker særlig på situasjonen 
fra noen år tilbake fra Tåtøy, hvor 
de nye hyttefolkene forsøkte å 
jage fastboende bort fra stranden 
med vannspredere og bikkjer. 

Men generelt sett tror jeg at de 
gamle hyttefamiliene har større 
forståelse for lokalsamfunnet 
enn de fastboende i Kragerø har 
forståelse for hyttefolket, for å si 
det på den måten. 

 Er de gamle mer engasjert?
 - Soleklart. De er gjerne med 

i historielaget og sitter på en 
stor kompetanse, men samtidig 
opplever de at de ikke blir hørt i 
spørsmål som angår dem. Jeg tror 
det er veldig uheldig at ikke Kra-
gerø kommune i større grad lytter 
til disse gamle hyttefamiliene, for 
det kan virke som om man dyrker 
frem et slags fiendskap i dette 
fraværet av dialog. 

Nesten alle jeg snakket med 
mente at Kragerø er en korrupt 
kommune, jeg tviler på at det er 
en realitet, men det er et bilde 
som tyde-
ligvis har 
prentet seg 
fast i folk. 
Et annet 

tegn i denne retning er at jeg ikke 
ble avvist av noen på mine inter-
vjurunder rundt omkring i skjær-
gården. Alle de gamle feriefolkene 
tok seg tid til å snakke om sine 
temmelig bestemte meninger – 
gjerne i en time eller halvannen 
– men blant de nye, for eksempel 
i blokkene på Bærø, var det ikke 
like enkelt å komme inn på folk. 

Du sier at de gamle er sentimen-
tale og de nye er naive, hva legger 
du i det?

- Jeg har nevnt det på noen 
foredrag jeg har holdt, men jeg er 
egentlig litt usikker på om det er 
begreper som egner seg. Jeg har 
hentet begrepene fra den roman-
tiske tenkeren Schiller, men i dag 
høres begge begrepene kanskje 
litt for negativt ladet ut. Når jeg 
har luftet disse kategoriene blant 
samfunnsforskere er det tilbake-
meldingen jeg gjerne får, at jeg 
burde prøve å være mer nøytral i 
ordbruken. Men samtidig er det 
åpenbart noe med dette begreps-
paret som fungerer. Jeg skulle 
egentlig ønske at jeg fant et nytt 
begrepspar som gir like mange og 
gode assosiasjoner, men uten den 
litt negative klangen som disse 
begrepene har i våre dager.

Du sier at de gamle er mer mora-
listiske og søker hele tiden tilbake 
til noe som var bedre før, mens de 
nye mer lever her og nå? 

- Poenget til romantikeren 
Schiller er at det naive har en 
umiddelbarhet i seg, det er en 
holdning til ferien som på en 
måte er ren, uten for mange 
problemstillinger. De sentimen-
tale virker ofte tynget av min-
nene om en fortid som var bedre. 
Irritasjonen over endringene i 
skjærgården – særlig det at det er 
veldig mange folk her etter hvert 
– ødelegger kanskje litt av gleden 
over ferien for de som har lange 
tradisjoner som sommergjester 
her. 

Det skjønner jeg ikke, jeg regner 
meg som en av de gamle, jeg kan 
likevel glede meg over naturen 
og livet akkurat her og nå, og jeg 
mener slett ikke at alt var bedre 
før? Er jeg da gammel og naiv? 

 - He he, ja det kan man kanskje 
si. Naiv sentimentalist, kanskje. 
Disse begrepene er vel litt som 
tegneseriefigurer. Det blir noe 
karikert over det, og jeg er ikke 
sikker på hvor mange rendyrkede 
naivister og sentimentalister du 
finner. Vi er vel flest en blanding 
av begge deler. Men på Arø, hvor 
du holder til, er det jo heller ikke 
så mange av disse problemene 
som er aktuelle. Der kan du være 
sentimentalist uten å merke det, 
så å si. Forestill deg at kommunen 
en dag bestemte seg for å bygge 
en høyblokk ved siden av hytta di, 

eller at Miljøverndepartementet 
eksproprierer 20 mål strandeien-
dom av deg for å ”legge til rette 
for allmennheten.” Sånt skjer her 
i skjærgården. Dine nye naboer 
ville selvsagt like øya de nettopp 
ankommer, men du selv ville vel 
kanskje helst sett at ting var som 
før, eller? Slike overgrep oppleves 
ikke bare som en krenkelse av 
eiendomsretten eller at det er 
synd at du mister utsikten eller 
noe sånt, det er helt fundamen-
tale verdier som står på spill, som 
identitet, tilhørighet, barndom, 
familie og så videre. 

 
Hva tjener det egentlig til å sette 
slike merkelapper på folk?

- Tja, det kan du spørre om. 
Det er jo et forsøk på å forstå 
generelle tendenser. Jeg vet sant 
å si ikke hvor fruktbart dette er, 
men det er åpenbart at det vek-
ker noe i folk når jeg snakker om 
dette. Ofte assosierer publikum 
videre, og jeg har flere ganger 
fått tilbakemelding om at dette 
slett ikke bare gjelder Kragerø-
skjærgården, men er like aktuelt 
for eksempel blant hyttebe-
folkningen på fjellet, eller blant 
naive nordmenn og sentimentale 
svensker langs svenskekysten. De 
perspektivene jeg kommer med 
nå, er jo heller ikke den store og 
endelige sannheten om feriefol-
ket, men en av mange brikker. Jeg 
tror vi trenger begreper for å be-
gripe ting, og forhåpentligvis vil 
disse begrepene få folk til å forstå 
hverandre bedre. Hvis vårt fors-
kningsprosjekt kunne bidratt til 
en mer åpen samtale mellom de 
nye og de gamle – og ikke minst 
også mellom feriefolket og de 
fastboende – da vil vi på museet 
kunne klappe oss på skulderen og 
konstatere at prosjektet var vel-
lykket. For å få til en sånn samtale 
trenger vi noen tydelige begreper, 
og der kommer disse ”merkelap-
pene” inn.

 Du sier at før du startet på 
dette forskningsprosjektet så 
tenkte du at det ikke var så stor 
forskjell på de gamle og de nye, 
men nå så sier du at det er selve 
hovedforskjellen. Det som virkelig 
svært mye av ulike holdninger og 
handlingsmønstre kan forklares 
ut fra. Hva mener du?

 - Før jeg begynte å intervjue 
folk tenkte jeg at jeg ville under-
søke forskjellene blant camping-, 
båt- og hyttefolk, men etter hvert 
som jeg snakket med folk forstod 
jeg at det ikke er der de mest ty-
delige skillelinjene går. Du finner 
naive og sentimentale folk i alle 
lag av befolkningen og i alle typer 
ferieboliger. Det handler ikke om 
hva slags feriebolig du velger, 
men mer om hvilke følelser du 
legger i den. l 

Jørgen Haave regner seg selv som ”en litt sur sentimentalist,” og er absolutt åpen 
for å trekke i tvil hans habilitet som forsker. – Jeg er dessuten litteraturviter og 
ikke samfunnsforsker. Det er min kollega Gardåsen som er etnologen blant oss, 
sier han. Bildet er fra Kystkultursenteret han driver på Jomfruland.  
(Foto: Birgitte Sjøberg)

Foto: Aleksander Larsen
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Der hvor det var så kupert at man 
nesten kunne anlegge hopp- og 
alpinbakke i skråningene, har det 
blitt det rett som det reneste stue-
golvet. Hvor mange steinlass som 
er kjørt på, har ikke Isak Eikeland 
tall på, men det betyr heller ikke 
så mye så lenge resultatet har blitt 
så bra.

Øverst på Ekorntoppen på Hel-
le skal et område der få tenkte på 
boligbygging gi plass til fire ene-
boliger.

Sprengning, graving og plane-
ring er viktigste arbeidsoppgaver 
for Sannidal Bulldozerdrift AS, 
der Isak Eikeland er daglig leder.  
Det var bestefaren med samme 
fornavn som startet billdoser-
drift på 50-tallet.  Det tradisjons-
rike entreprenørselskapet har åtte 
ansatte,  og i tillegg til jobben på 
Ekorntoppen har firmaet 4-5 an-
dre oppdrag.  Det passer bra i for-
hold til kapasiteten.

Stian Kolberg legger siste hånd 
på verket når Skjærgårdsliv kom-
mer innom anlegget på Ekorntop-
pen. En flott mur er anlagt, og nå 
skal tomta planeres.  De ansatte i 

Sprengning, graving og planering for Sannidal Bulldozerdrift…

Reneste stuegolvet på Ekorntoppen

Isak Eikeland og Stian Kolberg er  
godt fornøyd med jobben som er  
gjort på Ekorntoppen, der det  
skal bygges fire nye eneboliger. 

tekst og foto: WILLY NILSEN             

tekst og foto: WILLY NILSEN             

Sannidal Bulldozerdrift legger sin 
ære i å gjøre det pent der de job-
ber. - Det var veldig kupert her da 
vi begynte, men se nå, ser Kolberg.

Snart er oppdraget ferdig. Da 
kommer andre håndverkere for å 
ta seg av boligbyggingen.

I tillegg til andre oppdrag med 

sprengning, graving og planering, 
har bedriften et fast anlegg i Snek-
kevika som knuser kvarts. l

- Arbeidet med forberedelsene er 
godt i gang, sier næringskonsu-
lent og prosjektleder for havne-
festivalen Per Krogsrud.

Han har med mange gode hjel-
pere for å få arrangementet bok-
stavlig talt i havn. En lang rekke 
lokale aktører har ulike oppgaver 
og utfordringer i løpet av sensom-
merhelgen.

Kragerø Havnefestival ble ar-
rangert for første gang i fjor, og de 
mange gode erfaringene og ikke 
minst positive tilbakemeldingene 
fra publikum gjorde at det aldri 
var noen tvil: Dette må bli en tra-
disjon!

Ingen kan besøke Kragerø uten 
å fornemme det usynlige båndet 
mellom by og sjø. Indre havne-
basseng med den karakteristiske 
Blindtarmen og kaiområdet uten-
for, er selve porten til herligheten. 

For det er her, ved bryggekan-

Klart for ny havnefestival i august!
VM i ”rekepelling”, bryggesafari, seilas, 
bryggedans, barkebåtkonkurranse og  
vrikkekonkurranse med ”pråmmær” er bare 
noen av innslagene i årets havnefestival, 
som går av stabelen 12.-14. august.

Harald Meidel og Ann Mari Meidel representerer Kragerø Seilforening i arbeidet med havnefestivalen. Sammen med pro-
sjektleder Per Krogsrud ønsker de velkommen til en augusthelg fullstappet av maritime opplevelser.

ten, at det virkelige eventyret be-
gynner.  Slik var det for førstereis-
gutten på en seilskute for over 100 
år siden, og slik er det i dag, enten 
man er yrkesfisker eller bare skal 
på tur i en pram, i en seilbåt eller 
i en kogg.

- Kragerø Havnefestival skal vi-
dereføre noe av den stemningen 
som har preget havna opp gjen-
nom historien.  Dette er familie-
festivalen fremfor noen, med et 
program som er tilpasset alle al-
dersgrupper, sier Krogsrud.

Sang, musikk, sjømat, utstillin-
ger og ikke minst maritime akti-
viteter både på kaia og ombord i 
skip som besøker Kragerø denne 
helgen skal fylle helgen med opp-
levelser.

Kragerø Havnefestival arrange-
res helgen etter Risør Trebåtfesti-
val, og for mange båtfolk kan det 
være fint å få med enda en festival 
på vi hjem fra Risør.

Kragerø Havnefestival er et re-

sultat av Kragerøs kommunes del-
tagelse i prosjektet Havet, som er 
en maritim del av det EU-støttede 
nettverket for kulturopplevelser 

IKON. IKON er et samarbeid i 
Kattegat/Skagerrakregionen som 
forener 48 museer, universiteter, 
kommuner og regioner i Nord-Jyl-

land, Vest-Sverige og Sør-Norge.
IKON står for ”Interregionalt 

Kultur Opplevelses Nettverk”. l
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Vi kan røpe noe av programmet:
l Bryggesafari rundt Blindtarmen for barna.
l Barkebåtkonkurranse.
l VM i ”rekepelling”
l Vrikkekonkurranse med ”pråmmær” i Blindtarmen.
l Spektakulær seilas i bysundet.
l	 Festivaltelt	med	servering	av	fiskesuppe,	
 øl og minerelvann.
l Selsafari
l Bryggedans.
l	 Utstillinger,	stands	(Vi	viser	blant	annet	stikk	
	 og	spleis,	fendere	og	tyrkermatter.)

Og mange andre maritime  
aktiviteter og opplevelser

Kragerø Havnefestival
skal videreføre  noe av den stemningen som har preget havna opp  
gjennom historien. Dette er familiefestivalen fremfor noen,  
med et program som er tilpasset alle aldersgrupper.

Sett av helgen 
12.-14. august 2011, og 
gled deg til hyggelige 

opplevelser i Kragerøs 
havneområde
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VI HAR BRILLEN FOR DEG
Hos oss finner du det meste du trenger av briller, solbriller med styrke og kontaktlinser

VI HAR SOLBRILLEN FOR DEG

KragerøEnergi.indd   1 11-04-11   07:40:00
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tekst og foto: WILLY NILSEN            

Med utvidet åpningstid og enda 
flere aktiviteter skal Jomfruland 
Ridested ta imot flere besøkende, 
som både kan ta seg en ridetur 
og hilse på alle de andre dyra på 
gården.  Hestene har vært en del 
av gårdsdriften på Saltverksmyra 
Øst langt tilbake i historien, men 
i dag er nytteverdien begrenset til 
det å få en god opplevelse på hes-
teryggen eller rett og slett å være 
sammen med dyra. Men det er 
egentlig slett ikke så lite…

Det er et faktum at mange barn 
vokser opp uten dyr i sitt nærom-
råde. For mange er det et ubevisst 
savn, som man ikke blir helt og 
fullt klar over før man besøker en 
bondegård med mange forskjel-
lige dyr. 

Bente Jore og døtrene Marthe 
og Anna Jore Gundersen ønsker 

15 hester og et helt spesielt gårdsmiljø….

velkommen til en gårdsopplevelse 
som dekker en lang rekke ønsker 
og behov.

Gården ligger like ved Åsvik 
brygge, og det har vært hesteut-
leie her i mange år. De siste årene 
har campingen blitt en viktig del 
av gårdsdriften. 

Marthe utdanner seg som hovslager, 
og for mye praksis hjemme på gården.

Ada Lundgren med Lille My, en av de 15 hestene på gården som benyttes til riding.

Jomfruland Ridested med 
tilbud som passer for alle

Nå er det 15 hester på gården, 
og man behøver ikke være erfaren 
rytter for å ta en tur.  - Noen kan 
ta en ridetur alene, mens andre 
må ha hjelp til å leie hesten, sier 
Bente Jore.

Det er også vogner som kan be-
nyttes av de som vil ha en rolig tur 
langs idylliske veier. Nytt av året 
er en lavvo som kan benyttes til 
bursdager og andre arrangemen-
ter.

Marthe og Anna vil sammen 
med Ada Lundgren står for mye 
av arbeidet med Jomfruland Ride-
sted. I tillegg til hestene, er det 11 
kyr på gården, fem geiter, en lama, 
to villsauer, en minigris, samt kal-
kuner og smådyr som hører hjem-
me på en gård.

Det er helårsdrift på Jomfruland 
Ridested, men hovedsesongen 
innledes ved påsketider. l
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Marthe og Anna Jore Gundersen 
sammen med fjordingen Bjørken. VI HAR DET 

DU TRENGER!

2
2

7
8

1
 O

s
ig

ra
f

ENKLERE Å FÅ DET GJORT
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Til Kragerø

Karlstad

BYGGMAKKER KRAGERØ 

KOM & BLI

Vi kan energieffektivisere huset ditt.

Ta kontakt for befaring!

Annonser i en avis 
som leses!

Norges vakreste skjærgård
Chr. Krohg«

NR. 20  6. ÅRGANG   HØST 2010

side 10-11

Norges vakreste skjærgård
Chr. Krohg

«

NR. 19  6. ÅRGANG   SOMMER 2010

side 10-11

NR. 21  6. ÅRGANG  VINTER 2010

Isfiske ved
Børresholmen

Vi ønsker deg en God Jul og et gnistrende Nytt År!

NR. 22  6. ÅRGANG  VÅR 2011

Jakten på
nattergalen
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En liten bukett med blåveis 
var alt det du ville ha 
hvis du igjen fikk se våren.
Det husker jeg at du sa.
Så jeg har vært ute og plukket
en vakker bukett kjære mor
som jeg i en vase har stukket
og satt så pent inn på ditt bord.

En plukket jeg nede i lia
der vi første gang lå på kne,
og du viste din vesle pode,
hvor jeg etter dem skulle se.
En plukket jeg nede ved grinden,
der rosene dine står,
og en ved den store linden,
der bekken fra heiene går.

Her gikk vi sammen og drømte, 
og snakket om stort og om smått,
og her var det nok at jeg skjønte,
hvor velsignet en mor jeg har fått.
Det er stille på trekkspilltrammen,
der du satt og spilte og sang,
mens katta som lå der i varmen,
snart malte seg opp på ditt fang.

Det var tidlig vintermorgen. På marken lå det snø.
Det knitret i ei tyriflis. Det duftet hjembakt brød.
Da satt du foran ovnen og tok meg på din arm,
og snart var kulda borte og jeg var god og varm.

Du rusket meg i luggen og strøk meg over kinn.
Jeg va’kke store pluggen og du var pappa’n min.
På bordet stod det syltetøy og tunge og salat.
Du var alltid tidlig oppe. Hentet ved og lagde mat.

Vi slumpet ned en melkeskvett i skåla der til pus,
som holdt vår gamle kjeller sånn passe fri for mus.

Så speidet du ut vinduet, og fant du noen spor,
så grep du etter hagla og ut av huset for.

I en skuff der i kommoden lå hele vårt depot,
Vi hadde våpen, krutt og kuler til et rådyr eller to.
Hvis jeg en dag hadde vært riktig snill og grei,
så fikk jeg være med å pusse børsene med deg.

Jeg gikk visst mest i veien, men stabbet meg av sted
hver dag du stolpet foran til skogen og hogg ved.  
På sparken og på scooteren, og på gode gamle ski
så fisket vi på isen og gikk tur i skog og li.

Så kom våren,  kjære pappa! Du var så glad i den,
og plukket med deg blomster som du tok med hjem.
Da duftet det så deilig av ballblom og syrin.
Så kom smågriser og båtpuss. Da duftet flis og reperin.

Jeg husker våre turer i båten stjernenatt
Rygg mot rygg vi to, på motorkassa satt.
I sjøen lyste morild, og fra himmelens klare hvelv,
blinket mange tusen stjerner ned fra melkeveiens elv.

I himmelen bodde Gud! Det visste jeg fra deg.
Du stolte fullt og fast på Han, som viste sti og vei,
og om du skulle snuble og falle litt i blant,
jeg tror du aldri tvilte, men trodde det var sant!

Så diktet du om Jørgen og kongen Salomo.
Det var først når jeg ble eldre at jeg virkelig forstod
at den fattige som ikke eide hus og gods og gull
han kunne være rikest, mens den rike var et null.

Når det en dag blåste og regnet skyllet ned
så satt vi to og tegnet. Du var så flink til det.

Til Pappa Birger Larsen

Til Mamma Anny Margareth Larsen (f.Baann).

Minner fra  
en liten gutt

Den første
blåveis

Husker du sommerstranda,
der du hver en dag tok oss med,
Vi vasset. Du holdt oss i handa.
Kjære mor, kan du huske det?
Nå lå den der øde og stille.
Jeg syns den var ussel og tom,
men da kom min lille pode,
og tok meg i hånd og sa: Kom!

Så gikk vi der sammen i lia,
og fuglene sang som i kor.
Det var vel omtrent på den tida,
som vi gikk her sammen i fjor.
Og midt på den vesle flekken,
der vi hadde lagt oss på kne,
så fant vi vår første blåveis,
sprunget frem gjennom is og sne!
    
  

Sigbjørn Larsen 17. mars 1996

Skjærgårdsliv
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Båtpuss. Om våren måtte båtene på 
land for å pusses. Alle på Langøy hjalp 
hverandre med landsetting og sjøset-
ting. Den ene dagen meg og den andre 
dagen deg. Jeg har hjulpet til og dratt 
mang en båt over runde, sleipe stok-
ker. Gamle trebåter måtte skrapes og 
stoffes. Reperin het en blanding som 
vi smørte på lakken, så den skulle 
være lettere å få av. Dette var nærmest 
et evighetsarbeide. Vi ungene måtte 
selvsagt hjelpe til med å skrape, pusse 
ned med sandpapir, lakke og stoffe. 

Vi var ikke rike på gods og gull, men 
vi hadde et hjem med mye kjærlighet 
og varme, og vi led aldri noen nød. 
Vi hadde mat og klær og opplevelser 
i overflod. Min mamma var ekstremt 
dyktig med råvarer. Hun hadde gått 
på husmorskole på Fredtun og saftet 
og saltet og syltet. Lagde leverposteier, 
lungemos og sylte av svinehoder. All 
verdens saft og syltetøy av ulike bær-
sorter, hjembrygget øl og en mengde 
forskjellige kaker og middagsretter. 
Plukkfisk, saltfisk, supper, frikasseer, 

steker og ribbe og…jeg blir så sulten av 
å tenke på de gode middagene. Så var 
hun på ”trikotasjen” og fikk tak i filler 
rimelig fra avskjærskassene. Mamma 
sydde seg både sommerkjoler og biki-
nier av det som folkene på trikotasje-
fabrikken i Kragerø bare hadde kastet. 
Søsteren hennes Edith vevde filleryer 
av de fillene som ble til overs. En slik 
rye en har jeg ennå liggende på gulvet. 
For meg er den finere enn all verdens 
røde løpere. Den fillerya hadde dessu-
ten mye lenger levetid enn trikotasjen, 
som i dag er nedlagt for lengst. 

Selv om jeg av og til tenkte at det 
kunne ha vært moro og reise ut og se 
litt av verden, så snakket jeg aldri noe 
videre om det. Jeg visste jo at vi ikke 
hadde råd. Så var det en dag at jeg 
hadde vært med pappa og pusset kog-
gen. Vi hadde strandsatt i Kjørbånn, 
og jeg husker hvert ord av det som nå 
skulle bli sagt. Det var mamma som 
kom og ville snakke med meg. Hun 
hadde snakket med pappa. Hun lurte 
på om jeg ville dra til Amerika? Dra til 

Amerika?! Onkel Harald hadde spurt 
dem om jeg kunne tenke meg å bli 
med han og mormor på en tur til USA. 
Det føltes som om lynet plutselig had-
de slått ned. En varm og vedvarende 
glede spredte seg i hele kroppen. Jeg 
ble hoppende glad. Glemt var alle ti-
mene med båtpuss. Jeg skulle få dra til 
Amerika. Lite ante jeg da at det skulle 
bli starten på et journalistisk liv med 
reportasjer og TV jobbing og et liv på 
reisefot over mange kontinenter, men 
det er en ganske annen historie. 

Jeg finner derfor at det passer å slut-
te av mine barndomsminner her, og 
har tatt med et par dikt som jeg skrev 
til minne om min mamma og pappa, 
som sier litt om det livet vi levde. Den 
stemningen som jeg følte, og alt det 
fine vi hadde sammen, som har gitt 
meg så mange kjære minner, og så 
mange gleder gjennom hele livet. Jeg 
var heldig som fikk vokse opp i even-
tyret!

eventyret
Jeg vokste opp i

Del 17

av Sigbjørn Larsen

Du tegnet troll og nisser og tryllet med din penn,
så grep du til gitaren og spilte litt på den.

Du spilte lyse toner, som for alltid i mitt sinn,
er de kjæreste jeg eier, fra den sangen som var din.
Så kom sommeren så heftig, så bankende og varm.
Du var mitt ankerfeste, og lånte meg din arm.

En shorts, en singlet og en sol, var alt du måtte ha.
Jeg så deg sjelden trist og lei. Du smilte og var glad.
Om skjorta var litt falmet, og buksa hang på snei,
Du tok på deg en ”overalls”, så det brydde ikke deg!

Mens de andre kjørte rundt i sine lånte lystpalass,
så hadde du en traktor, en båt og utedass.
Om utstyret var slitt, og motoren ikke alt.
Så var det evig ditt, og alle ting betalt.

Så mens kemneren fikk hente andres båter og propell,
så lå du på Sildebukta og agnet for makrell.
Slik var ditt liv. Du ville det. Din frihet var nok stor.
Du tråkket alltid varlig, og for ei med store ord.

Du viste meg en kjærlighet, en varme som var mild.
Du viste meg en ærlighet, og du var alltid snill!
Det er så helt ufattelig. Jeg finner ingen trøst.
Den alt for korte sommer har nå plutselig blitt høst.

Den ene dag vi feiret deg og sang et glad refreng.
Den andre dag var døden kommet krypende i seng.
Jeg døde litt den dagen og mitt hjerte evig blør!
Når du så brått i livets høst, dro med grågåsa mot sør!

Skjærgårdsliv
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Mandag-fredag 09-16  Torsdag 09-19 – ellers etter avtale

Nytt kjøkken, bad eller garderobe

Vi skreddersyr kjøkken bad og garderobeinnredninger,  
utarbeider tegning og tilbud etter dine ønsker og behov.
Vi har sannsynligvis markedets største utvalg, da vi kan  

levere fronter i alle treslag og tusenvis av farger. 
Dette gir millioner av unike valg muligheter.  
Våre dyktige håndverkere har fagkunnskap, 

erfaring og produserer innredning lokalt 
her i Kragerø Næringspark.

Vi ser frem til å bistå deg med vår brede kompetanse innen 
rådgiving, planlegging, produksjon og montering!

Velkommen til oss og vår
store utstilling i Sannidal!

HÅNDVERKFRA A TIL Å


